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Abstract 

This is an epistemological thesis dealing with the question how can we understand innovating 

thinking, human reasoning, and scientific development from a rhetorical perspective? The 

underlying theme in the thesis is the new, as in new understanding of our world and existence. 

I motivate the rhetorical relevance in the thesis by defining rhetoric as a science of and the 

ability of understanding our world and existence. The relevance of rhetoric and its place 

towards the thesis’ question is clarified by showing how rhetoric could be understood in 

relation to some known and significant physical theories and ideas by Einstein and Galileo. I 

begin my study with Gärdenfors’ research of cognitive science and Castoriadis’ understanding 

of creation of new ideas. After that I use the concepts inventio, topos, and metaphor to further 

take on the question. Finally, I show how we by the use of doxology can go beyond an 

understanding of science and knowledge as either totally objective or totally subjective. My 

conclusion is that rhetoric shows that all understanding of our world and existence go through 

man himself, which means that humans have a significant role in the scientific development. 

Rhetoric can give us tools helping us see that underlying argumentative structures and other 

ideas we hold as true regulate and shape our thinking and understanding, and thereby how the 

same can regulate and shape the scientific practice and theory.  

 

Keywords: rhetoric, inventio, topos, metaphor, thought experiment, Gärdenfors, Castoriadis, 

Aristotle, Lakoff, Johnson.  

 

Abstract (sv) 

Det här är en vetenskapsteoretisk uppsats med problemformuleringen hur kan vi förstå 

nytänkande, mänskligt resonerande och vetenskaplig utveckling ur ett retorikvetenskapligt 

perspektiv? Arbetet sker utifrån temat det nya, som i ny förståelse av tillvaron. Jag motiverar 

retorikens relevans i uppsatsen genom att definiera retoriken som en lära om och förmågan 

att förstå tillvaron. Retorikvetenskapens plats och relevans för problemformuleringen 

tydliggörs genom att visa hur retoriken kan förstås i relation till några kända och 

betydelsefulla fysiska teorier och tankar från Einstein och Galileo. Jag inleder min studie med 

Gärdenfors kognitionsforskning och Castoriadis förståelse av skapandet av nya idéer. Därefter 

använder jag begreppen inventio, topos och metafor för att vidare ta mig an 

problemformuleringen. Slutligen visar jag hur vi genom doxologin kan söka nå bortom en 

förståelse av kunskap och vetande som antingen absolut objektiv eller subjektiv. Vad jag når 
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fram till och visar i uppsatsen är att retorikvetenskapen visar att all förståelse om tillvaron går 

genom människan själv, vilket innebär att människan har en roll i den vetenskapliga 

förändringen. Retorikvetenskapen kan ge oss hjälpmedel att se att underliggande 

argumentativa strukturer och andra försanthållanden reglerar eller formar det sätt på vilket vi 

tänker och funderar i olika frågor och därigenom hur desamma kan reglera och forma den 

vetenskapliga praktiken och teorin.  

 

Nyckelord: retorik, inventio, topos, metafor, tankeexperiment, Gärdenfors, Castoriadis, 

Aristoteles, Lakoff, Johnson. 
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1 Inledning 

Den här uppsatsen är en vetenskapsteoretisk text som kommer att kretsa kring temat det nya, 

vad det innebär att tänka nytt, att tänka nya tankar och formulera nya idéer samt hur vi kan nå 

dit. När jag skriver det nya menar jag nytt i relation till tidigare förståelser och allmänt 

vedertagna antaganden om tillvaron. Min ambition är att visa hur vi kan förstå nytänkande, 

mänskligt resonerande och vetenskaplig utveckling genom ett retorikvetenskapligt perspektiv. 

En viktig utgångspunkt i retorikvetenskapen är att all kunskap och förståelse om tillvaron 

utgår från människan själv, vilket innebär att människan som en samtalande och 

argumenterande varelse har en nyckelroll i den vetenskapliga förändringen. 

Retorikvetenskapen kan ge oss hjälpmedel att se att underliggande argumentativa strukturer 

och andra försanthållanden reglerar eller formar det sätt på vilket vi tänker och funderar i 

olika frågor och därigenom hur desamma kan reglera och forma den vetenskapliga praktiken.  

 En vetenskaplig praktik handlar emellertid i första hand om att följa de regler och riktlinjer 

som finns för vetenskaplig teori och metod, trots att det underliggande syftet eller åtminstone 

längtan i ett vetenskapligt arbete många gånger handlar om att se världen i nytt ljus. Man 

skulle kunna säga att det finns en spänning eller dualism inom vetenskaperna, där det nya är 

en av delarna: Å ena sidan finns det regler för hur vetenskap skall bedrivas och beskrivningar 

av vad kunskap är. Å andra sidan finns det en iver att göra det som ingen annan har gjort förut, 

att finna något nytt eller att förstå ett problem som ingen annan tidigare har gjort. Thomas 

Kuhn talade om paradigm, normalvetenskap och vetenskapliga revolutioner när han beskrev 

det som jag tänker på här.
1
 Accepterade regler, exempel och strukturer för hur vetenskap skall 

bedrivas. Inom normalvetenskapen är det inte nytänkande, kreativitet eller förmågan att nå 

nya tankar och idéer som är det huvudsakliga syftet, även om resultatet ibland kan nå sådana 

innovationer.
2
 Istället handlar det om att ”lösa pussel” enligt de riktlinjer och förutsättningar 

som de vedertagna vetenskapliga metoderna och teorierna ger.
3

 Samtidigt är det det 

nyskapande och det nya som lockar många och antagligen är det också där som framtidens 

tänkande och vetande finns. Som Lawrence Krauss, teoretisk fysiker och kosmolog, 

skriver: ”For, after all, in science one achieves the greatest impact (and often the greatest 

headlines) not by going along with the herd, but by bucking against it.”
4
   

                                                           
1
 Kuhn, Thomas S. (2012). The structure of scientific revolutions. 4. ed. ; 50

th
 anniversary ed. Chicago: The 

University of Chicago Press 
2
 Ibid (2012: 24) 

3
 Ibid (2012: 35-42) 

4 Krauss, Lawrence M. (2012: 149). A universe from nothing: why there is something rather than nothing. New 

York: Free Press 



5 
 

En utmaning för vetenskaperna är att på ett givande och hållbart sätt balansera denna 

dualism, där fastlagda strukturer för vetenskaplig praktik befinner sig på den ena sidan och 

utmanandet av dessa och sökandet efter det nya befinner sig på den andra sidan. Ett 

ansvarsfullt vetenskapsutövande förutsätter någon sorts fast struktur som på något sätt anger 

hur vetenskap bör bedrivas och hur kunskap kan produceras. Utan en sådan struktur vore 

risken stor att vetenskaperna löses upp i ett anarkistiskt inferno där allt och inget är 

vetenskaplig praktik. Likväl är det uppenbart att det krävs ett nytänkande och en kreativitet 

för att rubba en rotad struktur och låta den utvecklas och förändras till något nytt. En viktig 

ambition för att nå en sådan utveckling och förändring torde således vara att skapa sig en 

förståelse och medvetenhet kring problematiken kring detta nya och de förutsättningar till 

tänkande som vetenskaperna erbjuder.  

Här tror jag att retoriken har mycket att lära oss, som en lära vilken kan hjälpa oss att få en 

medvetenhet kring denna vetenskapliga spänning samt som en lära och metod ge oss 

möjligheten att utmana och förnya den. Jag kommer senare i detalj att beskriva på vilket sätt 

vi kan förstå retoriken och hur den kan hjälpa till med just detta som jag precis beskrivit. 

Något som jag redan nu vill göra är dock att visa vikten av att utföra ett arbete som detta om 

det nya i relation till vetenskaperna och till hur vi förstår vår tillvaro. 

All vetenskap handlar i någon mån om att göra verkligheten, vår tillvaro, förståelig och 

meningsfull. Därför är det viktigt att inte se vetenskaperna som något vi människor utvecklar 

genom att neutralt registrera tillvaron. Människan är i allra högsta grad betydelsefull i 

relationen till vetenskaperna och förståelsen av tillvaron. Detta kan uppfattas som en 

självklarhet – eller inte – men likväl ser jag en nytta i att tydligt redogöra för detta, eftersom 

jag tror att en medvetenhet om människans roll i förhållande till hennes förståelse av tillvaron 

är det första och viktigaste steget att ta, för att nå utveckling och förändring. När vi förstår att 

kunskap, vetande och förståelse är beroende av oss som människor och vår förmåga till tanke 

och resonemang, blir det tydligare för oss hur vi kan hantera dessa former av vetande och 

spänningen mellan den reglerade praktiken och ivern till att skapa nytt – hur vi kan utmana 

olika sorters vetande.  

Att tänka nytt är inte givet utan beroende av oss, och beroende av de förutsättningar och 

begränsningar vi har som människor att tänka, förstå och tolka. Dessutom är våra 

förutsättningar till nytänkande samt kreativt och kritiskt tänkande alltid begränsade av 

normalvetenskapen, de rådande paradigmen och det som anses som rätt och riktigt för tiden. 

För att tydliggöra retorikvetenskapens plats och relevans för förmågan att förstå tillvaron, 

skall jag i uppsatsen visa hur retoriken kan förstås i relation till några av fysikens mest 
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revolutionerade tankar och teorier – Galileos teori om fallande kroppar, den sammes 

relativitetsprincip och Einsteins speciella relativitetsteori. Mer om dessa senare.  

Vad vi behöver göra är, med andra ord, att inte endast lära oss att söka efter det nya utan 

dessutom skapa oss en medvetenhet kring vad ett sökande efter vetande innebär och vad 

människans roll och plats som tänkande varelse i detta sökande innebär. Och inte minst inse 

att människan som tänkande varelse har en betydande roll i sökandet och producerandet av 

nytt vetande. När jag hävdar att människan producerar vetande måste ett visst mått av 

försiktighet iakttas från min sida, då producerande skulle kunna förstås som att människan på 

ett konstgjort sätt tillverkar ett vetande helt frånkopplat den värld vi försöker förstå. Detta är 

inte vad jag avser. Istället handlar det om människan som en ofrånkomlig del, en mellanhand 

om man så vill, mellan den betraktade verkligheten och vårt sätt att beskriva den. Det vi söker 

och förstår gör vi alltid utifrån oss själva. Jag kommer längre fram i texten att närmare gå in 

på vad det innebär att mänsklig kunskap är just mänsklig och hur retoriken som 

kunskapsmodell kan förstås i relation till detta.  

Att helt enkelt ”tänka nytt” är givetvis förenat med vissa svårigheter. I vårt sökande efter 

att nå nya insikter och nytt vetande är vi alltjämt verksamma genom de riktlinjer, teorier och 

metoder som de allmänt vedertagna modellerna för vetenskaplig praktik tillåter. Det här 

innebär att den strävan vi har att nå det nya och det kreativa och kritiska tänkandet som 

eventuellt kan hjälpa oss dit alltid är begränsad och kringskuren. Vi uppfattar och ser oftast 

det vi förväntar oss att uppfatta och se samt det som förväntas av oss att uppfatta och se. När 

forskare började leta efter okänt liv, både på jorden och sedermera i rymden, var 

begränsningarna i viss mån givna: ett sådant sökande måste avgränsas inom det som vi vet 

och förstår som liv. Det vi gör är att gå till oss själva och den uppfattning vi har om vår värld, 

vilket i det här fallet innebär att liv betecknar något som behöver syre och vatten samt är 

kolbaserat. Att från början gå bortom en sådan föreställning om vad liv är i sökandet efter det 

vore såklart inte särskilt enkelt, eftersom den vetenskapliga konsensus som rådde inte tillät ett 

sådant förhållningssätt, eller hade verktyg för att meningsfullt kunna studera liv på andra sätt. 

Nu vet vi att liv kan frodas på andra sätt (även om vi fortfarande inte känner till något annat 

än kolbaserat liv) och att det finns organismer som klarar sig exempelvis utan syre eller i 

miljöer som i relation till våra egna kroppars krav är extremt varma, kalla, sura eller 

radioaktiva – så kallade extremofiler. När extremofiler upptäcktes på 60-talet (även om 

begreppet extremofiler först myntades 1974)
5
 öppnades nya vägar att förstå vad liv kunde 

                                                           
5
 MacElroy, R. D. (1974). Some comments of the evolution of extremophiles. Biosystems 6, 74-75 
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innebära och således förnyades också sätten att bedriva vetenskap. Reglerna och 

begränsningarna för vad tillåten vetenskaplig praktik var förändrades och synen på vad att leta 

efter förändrades. Ricardo Cavicchioli förklarar att ”Knowledge of extremophiles habitats is 

expanding the number and types of extraterrestrial locations that may be targeted for 

exploration.”
6
 När möjligheterna för oss att meningsfullt söka efter andra sorters liv än det liv 

vi trodde var det enda ändrades, så ändrades också vad som var möjligt inom vetenskaperna.  

Det går naturligtvis att se bortom dessa karakteristika också. Kanske finns det liv som är 

totalt olikt det som vi förstår som liv idag. Liv som är i gasform, som finns inuti stjärnor, som 

lever i vakuum eller som endast existerar i en bråkdel av en sekund. Endast fantasin kan sätta 

gränser för hur det skulle kunna vara – men de vetenskapliga paradigmen och modellerna har 

andra ambitioner och sätter andra gränser för vad som är möjligt och tillåtet. 

En person som inte har skolats in i en särskild tankemodell och ett specifikt 

vetenskapsparadigm skulle möjligtvis inte ha samma svårigheter att se bortom paradigmet. 

Detta på grund av att en sådan person inte är upplärd i vad och hur han eller hon skall 

förväntas att se. Den lärde ser andra saker än den person som inte är lärd i ämnet ser. Mats 

Rosengren poängterar bland annat detta i sin bok Cave art, perception and knowledge. Där 

beskriver han hur forskare genom tiderna har förstått grottkonst på olika sätt. Han refererar 

gillande till Ludwig Fleck och skriver att ”The novice looking into the microscope is not able 

to discern what the trained scientist has learned to see.”
7
 Samma sak, menar Rosengren, gäller 

i grottan – novisen ser inte samma saker som experten – vilket är en av förklaringarna till att 

arkeologerna från början inte såg de paleolitiska målningarna som paleolitisk mural konst, och 

följaktligen ignorerade dem. Forskarna hade begrepp för bärbar paleolitisk konst, föremål 

med graveringar, dekorationer eller målningar, men de hade inte begrepp för målningarna 

som fanns i taken och på väggarna av grottorna.
8
 De oskolade såg bilder, rätt och slätt. Först 

sedan begreppet mural paleolitisk konst hade accepterats, kunde forskarna se vad som fanns 

att se i grottorna och meningsfullt referera till det som mural paleolitisk konst.  

Poängen är följaktligen att de skolade forskarna såg vad de var tränade att se, medan de 

oskolade saknade både de begränsningar och den kunskap som de skolade hade. Eftersom 

forskarna inte hade begrepp för paleolitisk mural konst kunde de heller inte se det som 

detsamma, även om de givetvis faktiskt såg målningarna. Därför kunde de inte arbeta och tala 

om objekten som konst inom de vetenskapliga disciplinerna de var verksamma inom. De 

                                                           
6
 Cavicchioli, Ricardo (2002). Extremophiles and the Search for Extraterrestrial Life. Astrobiology 2 (3), 281 

7
 Rosengren, Mats (2012: 53). Cave art, perception and knowledge. New York: Palgrave Macmillan 

8
 Ibid (2012: 41) 
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oskolade hade inte samma kunskap som de skolade men de var heller inte begränsade på 

samma sätt i den vetenskapliga konsensus som rådde. Därför kunde de förutsättningslöst titta 

på det som var i grottorna och se målningarna som målningar, konst eller vad det sedermera 

kom att förstås och ses som – paleolitiska murala målningar.  

Ibland krävs det någon som inte bara tänker ”utanför boxen” utan någon som inte ens vet 

vilken box det är fråga om eller var den över huvud taget är för att kunna se det nya. 

Målningarna i grottan har givetvis varit där hela tiden sedan de blev till, och om det nu finns 

liv, sådant som vi inte känner det idag, runt om oss, så finns också det där – oavsett om vi ser 

det eller inte. Frågan är på vilket sätt vi gör det meningsfullt för oss att något är på ett 

specifikt sätt eller med vilka möjligheter vi faktiskt kan göra något meningsfullt. Att kritiskt 

granska något och kreativt föra fram en tanke och se något nytt har därför sin grund i hur vi 

förstår och ger mening åt världen. Grottmålningarna blev grottmålningar först när vi gav dem 

den meningen, vilket i sin tur har givit oss möjligheter att förstå dem på andra sätt än vi kunde 

innan, när de inte förstods som paleolitiska murala målningar. Har vi möjlighet att söka 

förståelse av vårt meningsskapande, hur vi förstår vår värld och omgivning, så tror jag att vi 

kan utnyttja den förståelsen i ett kritiskt och kreativt tänkande som främjar nya tankar och 

idéer.  

För att göra en sådan förståelse möjlig är det därför viktigt att för det första undersöka vad 

ett nytänkande är och kan innebära; kan vi finna en skillnad mellan tänkande och nytänkande 

– går det att tänka nytt? Vidare, för det andra, är det viktigt att undersöka vilka möjligheter det 

finns att nå nya tankar och idéer, hur vi genom mänskligt tänkande, resonerande och 

argumentation kan nå ny utveckling, förändring och förståelse.  

Den här både begreppsliga, teoretiska och metodologiska problematiken skall jag ta mig an 

med hjälp av retoriken. Jag kommer utgå från retoriken både som en lära om och en förmåga 

att förstå sin tillvaro i kraft av att vara både teori och metod för ett kritiskt och kreativt 

tänkande. Argumentation och övertygande kommer därför förstås som de bärande 

fundamenten för hur vi förstår och accepterar vår tillvaro och våra världsbilder. Jag kommer i 

detalj att förklara både den här förståelsen av retoriken och dess relation till det jag vill göra i 

den här uppsatsen strax, men först, innan jag gör någonting annat, vill jag förklara ursprunget 

till denna uppsatsidé. Detta vill jag göra av framförallt två skäl: Dels vill jag hjälpa läsaren att 

förstå det problem jag vill undersöka genom att visa på mina egna tankemönster från idéfrö 

till färdigt arbete. Dels vill jag att visa hur idéen och viljan att nå närmare detta problem inte 

har sprungit ur vad man kan tycka ett utpräglat retoriskt sammanhang, vilket kan ge en 
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indikation på retorikens omfång även där den inte, så att säga, har en initial utgångspunkt – att 

retoriken har en genomträngande funktion i allt slags mänsklig meningsskapande.  

 

1.1 Tankeexperimentet, nytänkandet och retoriken 

Sommaren 2013 läste jag en universitetskurs om Einsteins relativitetsteori – en teori om 

rumtid och gravitation. Einstein behöver knappast någon presentation utöver att han var en 

teoretisk fysiker som kom att bli en av våra största vetenskapsmän någonsin och vars arbete 

revolutionerade fysiken. I sitt arbete, bland annat med det som kom att bli den allmänna och 

speciella relativitetsteorin, använde sig Einstein många gånger av så kallade tankeexperiment 

för att nå insikt i eller få nya förståelser av vissa problem. Det kunde röra sig om funderingar 

kring vad som händer om man springer ikapp med en ljuspuls, vad resultatet blir av att ta en 

teori på absolut allvar och utmana tidigare sanningar, eller vad som händer vid resor nära 

ljusets hastighet. Alla dessa var experiment som inte tog sig form av empiriska prövanden. 

Även för oss studenter blev tankeexperiment ett vanligt sätt för oss att söka förståelse av vissa 

problem eller för att belysa något på ett sådant sätt så att man sedan kunde se det ur ett annat 

perspektiv. Ofta inleddes experimenten med orden föreställ er att eller tänk om. Många 

gånger fick vi våra sedan tidigare etablerade förgivettaganden utmanade. Föreställningen om 

ett universellt ”nu” fick överges och frågor som ”är den raka vägen mellan två punkter den 

kortaste?” och ”kan man säga att den som står helt stilla på jordytan accelererar uppåt?” 

ställdes på sin spets och svaren var sällan intuitivt givna. Något jag förstod var att en del av 

Einsteins framgång hade att göra med hans stora förmåga till kreativt tänkande och 

hypotetiska resonemang som åstadkom insikt – tankeexperiment.
9
  

Allt detta fann jag fantastiskt intressant. Tankeexperiment var – och måste fortfarande vara 

– en viktig del av sökandet efter ny kunskap och nya insikter, inte endast inom fysiken utan 

inom alla sfärer av mänskligt meningsskapande. Tankeexperimentet självt behöver inte 

komma från en ny tanke i sig, oftare är det snarare utifrån en kreativ tanke. Däremot kan 

tankeexperimentet i sig leda till ett nytt förhållningssätt till något – en ny förståelse. Exakt vad 

ett tankeexperiment innebär är svårt att ange då det inte finns något absolut sätt att definiera 

det på. Sören Holst
10

 beskriver tankeexperimentet som en hypotetisk aktivitet i vilken en 

                                                           
9
 Här vill jag verkligen betona att det kreativa och kritiska tänkandet samt tankeexperimenten var en del av 

framgången. Icke att förglömma var Einstein ett matematiskt geni som gjorde ett fantastiskt arbete genom 

beräkningar och empiriska experiment.  
10

 Som var undervisande lärare på denna universitetskurs om relativitetsteorin. 
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konkret situation målas upp, och som leder till någon sorts insikt.
11

 I generella drag skulle jag 

beskriva det som ett resonemang eller argumentationsföljd där ett scenario eller en situation 

presenteras och ges ett visst mått av konkretion. Det handlar därför inte om en enkel 

överläggning där två eller flera alternativ vägs mot varandra. Att experimentet skall leda fram 

till något slags insikt, som Holst menar, är jag inte lika övertygad om – åtminstone om ”insikt” 

förstås som ”färdig kunskap”. Ett experiment är fortfarande ett experiment oavsett om 

resultatet är begripligt eller inte. Huvudsaken, enligt mig, är att något väcks inom en, en tanke, 

fundering eller idé utifrån en föreställd situation.  

Med mitt nyfunna intresse kom jag att söka efter en koppling mellan tankeexperimentet, 

det kreativa tänkandet, och retoriken. Genom en retorisk koppling vill jag undersöka vilka 

möjligheter det finns att utifrån retoriken nå nya tankar och idéer samt på vilket sätt retoriken 

kan hantera eller förstå nytänkande. Om tankeexperiment i sig skriver Sören Holst: 

 

Ett av skälen till tankeexperimentens centrala roll i vetenskapshistorien, kanske särskilt 

inom fysiken, är deras förmåga att engagera och övertyga. De har en retorisk kraft 

överlägsen det abstrakta argumentets. […] Tankeexperimentens pedagogiska kraft 

kommer sig alltså bland annat av att de förser ett abstrakt argument med en visuell och 

påtaglig form.
12

 

 

Att det finns retoriska kvalitéer i användandet av tankeexperiment tycks jag alltså inte vara 

ensam om att se. Men retorik i sig går att förstå på olika sätt och det finns ingen absolut 

definition av begreppet. Jag nämnde tidigare att jag i denna text kommer att definiera 

retoriken som en lära om och en förmåga att förstå sin tillvaro. Det är nu dags att redogöra 

varför och hur jag ser retoriken på detta sätt, och jag väljer här att utgå från Aristoteles och 

hans retorikteori. 

 

1.2 Retoriken, förståelsen och meningsskapandet 

Aristoteles beskrev retoriken som ”en förmåga (dynamis) att i varje enskilt fall uppfatta det 

som kan vara övertygande eller övertalande.”
13

 Detta är en definition som på ett väl 

fungerande sätt beskriver vad retoriken kan vara och vad den kan användas till. Dels är det 

fråga om en disciplin som befinner sig inom en dynamisk process. Det är med andra ord inte 

fråga om att uppfatta det som är övertygande eller övertalande utan vad som kan vara det. 

                                                           
11

 Holst, Sören (2012: 29). Tankar som förändrar allt: om tankeexperiment och nya världsbilder. Lidingö: Fri 

tanke 
12

 Ibid (2012: 159) 
13

 Aristoteles, Retoriken (1355b1) 
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Vad som kan övertyga och ge mening kan variera i olika situationer och för olika personer 

eller grupper för att uttrycka det konkret. Dels är det en definition som kan samspela med min 

egen ingång i ämnet – att det är en förmåga att förstå sin tillvaro. En viktig detalj i Aristoteles 

definition är att han inte definierar retoriken som en konst att övertyga, utan att det är fråga 

om att uppfatta (theoreo) vad som kan övertyga.
14

 Detta innebär att Aristoteles retorik i hög 

grad är en teoretisk och analytisk sysselsättning.  

Att uppfatta det som övertygar är detsamma som att uppfatta det som ger mening i en 

specifik fråga; jag övertygas beroende på hur jag förstår min tillvaro, hur jag ger den mening 

och hur den ger mig mening. Att söka förstå vad som ger människan mening är att söka förstå 

tillvaron som människan befinner sig i, i någon bemärkelse. Detta gäller givetvis utifrån min 

egen tolkning av Aristoteles retorikdefinition. Det går att förstå den på andra sätt också, för 

Aristoteles var förvisso intresserad av en riktig sanning och ett absolut vetande – episteme – 

samtidigt som han lade fram retoriken som ett sätt att undersöka det som kan vara på annat 

sätt.
15

 Mitt anspråk är dock varken att finna en sann definition av retoriken eller att konstatera 

vad Aristoteles faktiskt ansåg, utan att finna en definition som är fruktbar och begriplig i 

förhållande till temat att tänka nytt eller möjligheten att nå nya tankar och idéer. Det vi kan 

tänka oss utifrån denna förståelse av retoriken, är att för att möjliggöra ett nytänkande måste 

vissa meningsstrukturer – saker vi uppfattar som rimliga, självklara eller på annat sätt allmänt 

vedertagna – utmanas.  

Förståelsen av det sätt människan ger mening åt tillvaron är ett centralt tema i Craig R. 

Smiths text Ethos dwells pervasively: a hermeneutic reading of Aristotle on credibility i 

boken The ethos of rhetoric.
16

 I denna text tar sig Smith an Aristoteles ethos-begrepp i ljuset 

av den försokratiska betydelsen av ethos som hemtrakt eller platsen man bebor.
17

 Denna 

hemtrakt är av något abstrakt karaktär och språkbruket i texten är också en smula 

heideggerianskt. Utgångspunkten är att ethos som hemtrakt ger uttryck för en sorts 

hemhörighet, en plats där man känner sig hemma, och där man gemensamt kan skapa 

                                                           
14

 Ibid (1355b1): ”ἔστω δὴ ἡ ῥητορικὴ δύναμις περὶ ἕκαστον τοῦ θεωρῆσαι τὸ ἐνδεχόμενον πιθανόν.” 
15

 Se exempelvis Retoriken (1355a12): ”Retoriken är nyttig eftersom det rätta av naturen är överlägsna [sic] sina 

motsatser.”; (1356a7): ”Retoriken är en del av dialektiken och liknar den, så som vi sade i början, eftersom 

ingendera av dem är en vetenskap (episteme) om hur något specifikt är, utan ett slags förmåga (dynamis) att 

skaffa argument.”; (1359b5-6): ”Det som vi faktiskt sade tidigare är sant, nämligen att retoriken består av den 

analytiska och etiska vetenskapen, och att den liknar dels dialektiken, dels de sofistiska argumenten. I den mån 

som man försöker konstruera antingen dialektiken eller retoriken inte som färdigheter (dynamis) utan som 

vetenskaper (episteme), utplånar man obemärkt deras väsen genom att ändra dem och konstruera dem som 

vetenskaper om visst ämnesstoff och inte endast om tal (logos).”  
16

 Smith, R. Craig (2004). “Ethos dwells pervasively: a hermeneutic reading of Aristotle on credibility.” I: Hyde, 

Michael J. (red.) (2004). The ethos of rhetoric. Columbia, S.C.: University of South Carolina Press 
17

 Dwelling place är ordet som används i Smiths text.  
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samförstånd om meningsstrukturer för hur tillvaron skall förstås. För Aristoteles var ethos 

något helt grundläggande i den retorikteori han byggde upp och Smith menar att ethos för 

Aristoteles var något som präglade och genomsyrade hela den retoriska situationen.
18

 Den 

retoriska situationen enligt Smith är inte helt enkel att ringa in.  Den tycks närmast innesluta 

hela det mänskliga varandet eftersom retoriken i hans förståelse tycks vara något som 

ofrånkomligt hör till varandet i kraft av att den är det sätt vi begripliggör och samtalar om 

tillvaron – ger den mening. 

Smiths Aristoteles-tolkning leder oss till att uppfatta ethos som utgångspunkt för hur vi 

förstår, tar beslut och bedömer andra, där vårt handlande vilar på våra värderingar, 

föreställningar och försanthållanden.
19

 Hela en persons sätt att vara och agera grundar sig i 

och visar sig i hennes ethos, utifrån de tre komponenter som ethos består av: arete, fronesis 

och eunoia. Arete kan förstås som dygd, ett ord vi inte använder så ofta idag men som har att 

göra med ideal, ett ord vi antagligen är mer bekanta med. Fronesis betyder praktiskt klokhet 

eller förnuft och består i kunskap att förstå situationer och vilken handling i dessa som är bäst, 

vilket i sin tur innebär att kairos, att finna det rätta beslutet i rätt tid, är nära anknytet till ethos 

och fronesis. Eunoia betyder välvilja och kan relateras till handlingens intentioner.  

Ett viktigt perspektiv på ethos och retorik, i enighet med Smiths Aristoteles-läsning, är 

därför att söka förstå den retoriska situationen och de människor som befinner sig i den, 

eftersom ethos är något varande i människorna, det som karakteriserar dem som de de är. 

Således blir retoriken och ethos ett hjälpmedel för att förstå den tillvaro vi befinner oss i. Vi 

kan se det som att doxa och endoxa uppstår i vårt ethos vilken beskriver vilka vi är i form av 

de åsikter, värderingar och försanthållanden utifrån vilka vi betraktar världen och ger den 

mening – och som i sin tur dikterar diskurser vilka vi måste eller bör agera utifrån.  

Aristoteles betraktade ethos som det mest kraftfulla bevisningsmedlet (pistis) vilket i ljuset 

av denna läsning inte tycks särskilt omotiverat. Har någon eller något – ett vetenskapligt 

paradigm, exempelvis – ett sådant ethos som rör oss i vårt varande till den grad att det 

fastlägger en övertygande meningsstruktur hos oss, så litar vi på den personen eller detta 

något ”[…] till och med reservationslöst när oklarhet råder och det finns rum för tvivel.”
20

 

Retorikens uppgift eller potential kan ses som att söka förstå sådana meningsstrukturer för att 

sedan kunna utmana dem eller stärka dem, vilket ibland kan ske genom ett nytänkande där 

nya tankar och idéer ges utrymme. Ett sätt att söka förstå, utmana eller stärka 

                                                           
18

 Ibid (2004: 16) 
19

 Ibid (2004: 2) 
20

 Aristoteles, Retoriken (1356a4) 
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meningsstrukturer skulle kunna vara genom tankeexperimentet, vilka har förmågan att 

engagera och övertyga, som Holst menar.  

Nu har jag beskrivit hur idéen till denna uppsats kom till genom min bekantskap med 

Einsteins relativitetsteori samt tankeexperimentet som ett sätt att utmana vetenskapliga teorier 

och andra meningsstrukturer, tankeexperimentets relation till retoriken och hur jag motiverar 

den retorikdefinition jag antar i denna text. Det jag vill göra innan jag går vidare är att 

redogöra för den retoriska kopplingen till det problem jag vill undersöka, se vilka möjligheter 

det finns att utifrån retoriken nå nya tankar och idéer samt på vilket sätt retoriken kan hantera 

eller förstå nytänkande.  

 

1.3 Den retoriska kopplingen 

På en övergripande nivå har jag funnit två relevanta kopplingar att utgå ifrån. För det första 

handlar en stor del av retoriken om att finna stoff och argument. Att uppfatta det som är 

övertygande och övertalande i olika situationer, att finna, utmana eller omvärdera 

meningsskapande strukturer, torde därför kräva ett visst mått av nytänkande, kreativitet och 

kritiskt tänkande. Den omedelbara ingången i retoriken härifrån måste därför vara den första 

delen av den klassiska partesmodellen, inventio, vars huvuduppgift består av att analysera och 

finna. Partesmodellen är en modell eller arbetsprocess som används för att producera, 

strukturera eller analysera kommunikativa handlingar med intentioner, vilket således 

inbegriper så gott som alla kommunikativa handlingar. I sin begynnelse var det framförallt 

muntlig framställning som åsyftades, eftersom inte många andra medier stod till buds. Läran 

eller modellen kom att definieras och explicit uttryckas hos de romerska antika retorikerna,
21

  

men de grundläggande principerna framgår redan i Aristoteles retorikteori.
22

 Utöver inventio 

består modellen, i ordningsföljd, av dispositio (disposition), elocutio (stil och form), memoria 

(minne) och pronuntiatio (framställande). Modellen går att använda såväl i sin helhet, för en 

muntlig framställning exempelvis, som i enskilda delar, för specifika användningsområden 

och analys.   

Vidare ser jag topos och metafor som lämpliga vägar att gå för att undersöka nytänkande. 

Dessa kan båda betraktas som metoder som helt eller delvis syftar till att finna nya argument 

eller väcka alternativa tankar eller nya sätt att omfamna olika situationer. Topos är en del av 

                                                           
21

 Se exempelvis Quintilianus, Institutio Oratoria (3.3.13-15) 
22

 Vi kan se Aristoteles topos som en central del i det som kom att bli inventio (även om det inte är adekvat att 

förstå topos som inventio); dispositionen (taxis) redogör han kort för i Retoriken (1414a1-1414b5); stil och form 

(lexis) i Retoriken (1401a2, och övergripande i bok 3); och utförandet (hypokrisis) i Retoriken (1386a14, 

1403b1-1404a10). 
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inventio-fasen och kan betraktas som platser eller utgångspunkter att finna perspektiv och 

idéer på, eller som metod för att blottlägga eller skapa mönster eller meningsstrukturer inom 

argumentation.
23

  

Metaforen brukar sägas höra till elocutio i kraft av att höra till troperna. Att endast se 

metaforen som ett sätt att smycka är dock att reducera begreppet till något mindre än vad det 

är. Valet av ord avgör hur något uppfattas och metaforen kan därför sägas inneha kognitiva 

funktioner. George Lakoff och Mark Johnson beskriver hur människan omedvetet använder 

metaforer mest hela tiden vilka inte endast formar vårt sätt att tala, utan vårt sätt att vara och 

tänka likaså. De menar att vi tänker och agerar i metaforiskt konceptuella system. Ett exempel 

på ett sådant system är tid är pengar, vilket innebär att vi tänker, agerar och förhåller oss till 

tid och pengar på specifika sätt.
24

 

Den andra kopplingen jag ser till retoriken har att göra med de processer i vårt mänskliga 

tänkande som tankeexperiment, kreativt och kritiskt tänkande beror av. Det är med andra ord 

utifrån mänskliga förutsättningar som tankeexperiment, och naturligtvis tänkande över huvud 

taget, sker. Nya funderingar samt viljan och möjligheten att utmana de försanthållanden från 

vilka vi både bygger mening och får mening går alltid genom oss själva. Detta kan möjligtvis 

låta som en självklarhet men det är av central betydelse i förhållande till en retorisk förståelse 

av den fråga jag diskuterar här. I grunden berör den vilken kunskapssyn som är applicerbar 

för att begripliggöra dessa begrepp samt vilken kunskapssyn som kan tillåta ett nydanande 

tänkande där mänsklig aktivitet förändrar kunskap och vetande. Uppfattar man kunskap och 

vetande som något oavhängigt människan, som något vi förstår som existerande oberoende av 

oss själva, då blir begrepp som nytänkande, kreativitet och kritiskt tänkande en aning 

problematiska. I synnerhet om begreppen skall förstås i samband med hur vi producerar ny 

kunskap och nytt vetande, vilket tankeexperiment ofta har som ambition.  Den andra retoriska 

kopplingen jag ser är därför en som beror på retorikens förhållningssätt till kunskap och 

vetande som något i allra högsta grad mänskligt – en doxologisk kunskapssyn. En 

kunskapssyn som innebär att se kunskap som något beroende av mänsklig aktivitet och 

meningsskapande skall definitivt inte förstås som en relativistisk kunskapssyn där vetande 

helt godtyckligt produceras efter tycke och smak. Den doxologiska kunskapssynen 

förespråkar en medvetenhet kring vad kunskap och vetande är, i bemärkelsen att det vi kallar 

kunskap och vetande alltid går genom människan själv. Protagoras sats – människan är 

                                                           
23

 Se exempelvis Aristoteles, Retoriken (1358a21-22). 
24
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alltings mått – är doxologins grund, men detta återkommer jag till längre fram i uppsatsen. 

Här kan vi nöja oss med att konstatera att den verklighet vi betraktar och söker förstå, 

betraktar vi genom just oss själva.  

En förhoppning jag har med denna text är att kunna visa att en retorisk medvetenhet är av 

övergripande och avgörande betydelse. En retorisk medvetenhet innebär att kunskap och 

vetande förstås doxologiskt, att människan är delaktig i skapandet av kunskap och vetande, 

och att språket har en central funktion i att skapa mening i tillvaron. De sätt vi argumenterar 

är uppbyggda kring mönster av meningsskapande processer, mönster för vad vi anser rätt, 

rimligt och riktigt. En retorisk medvetenhet innebär också en medvetenhet inför att allt med 

intentioner och allt som har inverkan på oss kan förstås retoriskt. Även vetenskaperna med 

dess utövare är retoriska i kraft av att de söker övertyga mottagaren, och de måste förhålla sig 

till de regler och riktlinjer som finns etablerade för att kunna tas på allvar. Förstår vi vad vi 

argumenterar för och varför och enligt vilka förutsättningar vi gör detta, så har vi antagligen 

större möjlighet att undersöka argumentationsprocesserna och påverka dem. Då kan vi utmana 

gällande mönster, söka nya tankebanor och nya idéer – nya sätt att förstå tillvaron på.  

Om vi kan konstatera att kvalitéer som nytänkande, och kreativt och kritiskt tänkande är av 

stor vikt för att nå nya insikter och förståelse, hoppas jag kunna visa att retoriken har en tydlig 

koppling till dessa. Både i form av att som metod vara behjälplig till framsteg i ny kunskap 

och ny förståelse, men också i form av teori som hjälpmedel för att kunna analysera kunskap 

och vetande samt hur dessa produceras. 

Eftersom en stor del av detta arbete kommer att beröra det nya tänkandet, möjligheten att 

nå ett nytt tänkande och nya förhållningssätt till tillvaron och vetenskapen, är det nödvändigt 

att först undersöka vad ett nytänkande eller det nya i sig faktiskt kan innebära. Detta kommer 

jag att göra i nästkommande avsnitt.  

 

2 Vad innebär det att tänka nytt? 

Något vi definitivt kan konstatera att vi gör mer eller mindre hela tiden är att tänka. Faktum är 

att det är en så viktig funktion för oss, att om vi inte skulle vara kapabla att tänka längre på 

grund av att hjärnan av någon anledning skulle slås ut, så uppfyller vi i många länder det 

kliniska kriteriet att vara död. Detta trots att andra organ i vår kropp fortfarande är aktiva. Att 

tänkandet är något centralt för oss och i någon mån definierar oss som dem vi är, går inte att 

ta miste på. Vi har till och med namngivit den art vi betraktar oss som, som den tänkande 

människan – homo sapiens.  
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 I människans arbete att forma ett språk har det visat sig viktigt att skilja ut olika sätt att 

tänka. Vi kan fundera, grubbla, reflektera, planera, för att nämna några av de sätt vi benämner 

som aspekter av vårt tänkande. Dessutom kan vi göra allt detta både i relation till oss själva 

och till andra. Vi kan fundera över vad någon annan funderar på, grubbla över en planering, 

eller reflektera över att andra reflekterar över att vi reflekterar. René Descartes blev känd för 

en bred allmänhet i och med att han konstaterade att han fanns i och med att han tänkte – jag 

tänker alltså finns jag. Att kunna använda alla dessa olika aspekter av tänkandet är 

naturligtvis av en väldigt stor fördel för oss i vårt sökande efter att förstå andra personers 

tänkanden, begripa situationer och för att söka påverka andra och förverkliga våra intentioner.   

 Men människan är inte ensam om att kunna tänka. Många djur tänker också. Trots detta ser 

vi inte några hundar skriva ned tankar om det rena förnuftet, eller svanar utföra 

tankeexperiment och falsifiera teorier om fallande kroppar. Peter Gärdenfors, professor i 

kognitionsvetenskap, skriver i sin bok How homo became sapiens: on the evolution of 

thinking om vad som gör människan till människa. Han menar att något som gör oss till dem 

vi är, är att vi kan utföra avancerade tankeoperationer i form av att kunna förutse saker.
25

 

Detta skall givetvis inte förväxlas med att kunna se in i framtiden. Snarare handlar det om en 

förmåga att utifrån sinnesintryck kunna förstå vad som händer vid olika ageranden, och hur vi 

kan föreställa oss saker – saker som i någon mening egentligen inte är där.  

 

2.1 Gärdenfors kognitionsforskning och retoriken 

Gärdenfors beskriver tre olika element av medvetandet: 1) känsloförnimmelser 2) 

perceptioner och 3) föreställningar.
26

 Känsloförnimmelser är omedelbara intryck, exempelvis 

att frysa, att känna en lukt eller att vara rädd. Deras uppgifter är att ge oss en medvetenhet om 

att det finns en omvärld och ge oss en medvetenhet om vad som händer med kroppen just nu. 

Känsloförnimmelserna indikerar för organismen vad som behöver göras genom att i någon 

mån kategorisera intrycken som bra eller dåliga. Att vara rädd är dåligt och sänder till 

exempel budskapet att det är dags att ge sig av till organismen som innehar känslan. Detta 

innebär dock inte att organismen behöver förstå vad som ger känsloförnimmelsen, utan den 

kan reagera instinktivt på dessa känsloförnimmelser. När vi själva blir rädda så pumpas blodet 

i större utsträckning till våra stora lårmuskler och adrenalin släpps ut i kroppen. Finmotoriken 

försvinner i händer och fingrar samtidigt som vi kan springa ifrån faran snabbt med beredda 
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ben. Detta händer, som säkert många av oss någon gång har upplevt, utan att vi själva 

bestämmer att så skall hända.  

Perceptioner är känsloförnimmelser som vi tolkar. Att endast känna kyla, lukt och rädsla 

gör oss inte till några avancerat tänkande människor, vi måste söka förstå känslorna också och 

sätta dem i sammanhang. Förstår vi våra känsloförnimmelser är vi bättre rustade för att 

förutse framtiden, vilket Gärdenfors menar är perceptionernas funktion.
27

 Från de omedelbara 

känsloförnimmelserna som berättar vad som händer nu i ett avgörande ögonblick, tar 

perceptionerna med sig intrycket för att kunna använda det i framtiden. Förstår vi vad som gör 

oss rädda kan vi tolka känslan, sätta den i ett sammanhang och förhindra att vi hamnar i en 

liknande situation igen, eller åtminstone vara förberedda om det skulle hända igen – kanske 

var det inte så farligt.  

Föreställningar, slutligen, beskriver Gärdenfors som fristående representationer som inte 

har någon direkt koppling till ett sinnesintryck. De ger oss förmågan att kunna föreställa oss 

saker, helt oavsett om det vi föreställer oss är närvarande eller inte. Det kan till och med vara 

så att det vi föreställer oss inte finns över huvud taget. Föreställningsförmågan ger oss därför 

möjligheten att kunna agera genom och för oss själva utan någon extern påverkan som säger 

till oss vad vi skall föreställa oss. Tack vare dessa fristående representationer kan vi njuta av 

böcker vars historier inte bara är helt fiktiva utan vilka kanske också innehåller sagoväsen av 

olika slag. Eller varför inte i ett tankeexperiment föreställa oss att vi rider på en ljuspuls. 

I samband med att Gärdenfors beskriver sin idé om perceptioner presenterar han en 

intressant teori om simulatorer, som han kallar dem, vilka hjälper oss att begripa vår 

omgivning. Han inleder resonemanget med att beskriva en viktig skillnad mellan människan 

och apan. Viktig i det avseendet att skillnaden har visat sig vara betydelsefull i vår evolution. 

Skillnaden består i att människan kan sikta och kasta, medan apan endast kan kasta. När vi 

kastar något, en sten exempelvis, går det signaler mellan hjärnan och musklerna. Om vi skall 

sikta måste signalerna gå från musklerna upp till hjärnan och sedan tillbaka till musklerna 

igen för att vi innan stenen åker iväg skall kunna fastställa att stenen hamnar där vi vill att den 

skall hamna. I detta skede uppstår det dock ett problem – tiden för signalerna att åka tur-retur 

mellan musklerna och hjärnan är för lång! När signalerna väl är framme så har vi redan kastat 

iväg stenen. Något annat än dessa signaler måste hjälpa oss att sikta.  

Lösningen, menar Gärdenfors, är en sorts simulator som hjärnan har skapat.
28

 Denna 

simulator, vars beräkningsprocess är mycket snabbare än de signaler som går från hjärnan till 
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musklerna och tillbaka igen, gör en uppskattning av vad resultatet från dessa ursprungliga 

signaler kommer att vara. Anledningen till att vi kan sikta när vi kastar är att simulatorn, 

redan innan signalerna till musklerna har nått fram, har gjort en, mer eller mindre, kvalificerad 

gissning av vad signalerna kommer att säga. Våra perceptioner, vilka är nödvändiga för att 

kunna förutse saker, bygger på sådana simulatorer. Perceptionerna är känsloförnimmelser som 

är förstärkta av simulatorer, och Gärdenfors menar att det finns simulatorer för alla slags 

perceptioner.
29

  

Simulatorerna har ytterligare en intressant egenskap som innebär att de inte helt och hållet 

behöver förlita sig på signalerna från sinnesorganen. Simulatorerna kan på egen hand lägga 

till information för att göra simuleringen så bra eller användbar som möjligt.
30

 Detta innebär 

att intrycken vi får från simulatorerna är rikare än intrycken vi får från endast 

känsloförnimmelserna. Men vad är en bra eller användbar simulering? Om vi skall sikta är det 

givet – ju mer träffsäkert vi kastar desto bättre torde simuleringen ha varit. Gärdenfors skriver 

att en lyckad simulering är en som ger ett rätt resultat, det vill säga att det leder till lämpligt 

handlande.
31

 Men om det finns simulatorer för alla perceptioner kan nog en lyckad simulering 

vara aningen mer godtycklig, exempelvis om det gäller ett helt vanligt synintryck. Gärdenfors 

skriver att kompletteringarna som simulatorerna ger våra sinnen skapar representationer med 

vilka vårt tänkande i sig fungerar. Det vi upplever – oavsett om vi skall kasta något eller bara 

titta på något – är inte presenterat för oss endast genom våra sinnesorgan, utan det är 

återskapat, representerat, av våra simulatorer. Gärdenfors skriver: ”The filled-in 

representations are what I call perceptions. In other words, perceptions are constructions of 

what is going on around us.”
32

 Huvudsyftet med simulatorerna tycks således vara att ge oss 

mening och förståelse av den tillvaro vi befinner oss i. Den ”yttre världen” är med andra ord 

inte där endast som något för oss att neutralt och objektivt registrera, eftersom våra kroppar på 

egen hand fyller i information för att vi på ett så bra sätt som möjligt skall förstå tillvaron.
33
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Detta kognitionsvetenskapliga perspektiv på perception stämmer väl överens med den 

retoriska beskrivningen av hur vi förstår vår tillvaro. I grunden handlar det om människan 

som medskapare av den verklighet vi upplever. Som medskapare av verkligheten vi upplever 

är det just upplevelsen som är viktig att poängtera. Vi är givetvis inte medskapare av 

verkligheten i bemärkelsen skapare av vårt universum med allt vad det innebär, utan av 

förståelsen av detsamma, det vill säga att vi tolkar den utifrån våra egna förutsättningar. Våra 

förutsättningar grundar sig dels i hur våra sinnesorgan är kapabla att uppfatta saker, att vi 

exempelvis hör inom vissa frekvenser, ser inom vissa våglängder och känner lukt av endast 

vissa kemiska sammansättningar. Dels genom vår förmåga att tolka dessa intryck och göra 

mening av dem. Och meningsskapandet är, som jag har argumenterat för hittills, något av hög 

retorisk relevans, där vi förstår, övertygar och övertygas genom hur vi ger mening åt världen 

runt om oss. 

Vår uppfattning av omvärlden är med andra ord helt betingad av våra förutsättningar, 

varför Gärdenfors visserligen talar om en verklighet – det är den vi lever i – men inte om ting 

i sig, att de skulle vara oberoende av oss. Detta innebär att den värld vi upplever på många 

sätt går att förstå på andra, ytterligare sätt. Vi kan samtala, diskutera, experimentera, resonera 

om tillvaron vi tillsammans lever i och göra nya framsteg i vetandet om densamma. En del 

kan känna en viss avighet gentemot ett sådant förhållningssätt med resonemang såsom att 

verkligheten är så som den är oavsett människans samtal om densamma, och att vi därför inte 

kan diskutera fram nytt vetande eftersom ett säkert vetande framträder i vår observation av 

verkligheten. Ett sådant synsätt refuseras av Gärdenfors då han gör klart för oss att det inte går 

att nå en fullständigt objektiv världsbild genom observation. Detta är helt i enighet med 

retoriken som beskriver, eller åtminstone förhåller sig till, en osäkerhet i verkligheten som vi 

socialt, genom samtal och resonemang kan skapa något slags samförstånd kring. Vore vi 

kapabla att registrera en neutral och objektiv världsbild direkt, genom observation, skulle 

behovet av det kreativa och kritiska tänkandet inte vara lika påträngande eftersom det sanna i 

så fall redan skulle visa sig för oss. Anammar vi istället ett retoriskt perspektiv blir 

nödvändigheten av nytänkande och kreativa tankeexperiment större. Gärdenfors menar 

dessutom att vår förmåga att föreställa oss saker och använda vår fantasi är fullständigt 

avgörande för utvecklandet av alla slags högre tankeprocesser.
34

 

En viktig aspekt av perceptionerna och simulatorerna som hjälper oss att konstruera 

mening i tillvaron är något som är, och har varit, av fundamental betydelse för människan och 
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hennes tankeverksamhet – orsak och verkan.
35

 Gärdenfors menar att en stor del av vårt sätt att 

tänka kring orsak och verkan beror på simulatorernas egenskap att kunna fungera delvis utan 

intryck från sinnesorganen, vilket leder till att simulatorernas utdata är rikare än 

sinnesintryckens indata.
36

 Att ha en förståelse för orsak och verkan innebär att kunna förutse 

saker. Allt från att solen kommer att gå upp också i morgon, att någon kan bli ledsen om jag 

är elak, eller att en person som går från ett rum till ett annat kommer att befinna sig i det nya 

rummet även om jag inte ser personen. Kvalitéer som dessa är givetvis väldigt bra att ha och 

ger enorma evolutionära fördelar. På en grundläggande nivå innebär det att vi, genom vår 

perceptionsförmåga, kan fundera, resonera och överväga saker istället för att praktiskt prova 

det vi tänker på. Vi skulle därför kunna säga att orsak och verkan-förståelsen och 

tankeexperimentet i någon mening är av livsviktig betydelse för oss eftersom vi slipper dö 

eller skadas i praktiska trial and error-experiment. Vi kan fundera istället.  

Förståelsen för orsak och verkan har dock vidare betydelse för oss än att endast hålla oss 

vid liv. De hjälper oss att förstå världen och se hur den fungerar. När vi argumenterar utgår vi 

från orsakssamband för att analysera en situation eller för att lösa situationen. I politiska 

debatter och diskussioner, eller vilka argumentativa situationer som helst, ser vi ofta hur 

någon påpekar ett sakförhållande x. Detta sakförhållande beror allt som oftast på en gärning y 

som någon annan har stått för. För att lösa denna situation måste vi nu göra z så att situationen 

bli bra eller bättre igen. Handling z är bra och viktig och måste göras eftersom det innebär och 

leder till… etcetera. Vad som är orsak och vad som är verkan – och hur många steg, om det är 

några, det är däremellan – är något mer godtycklig i situationer som dessa än i uppenbara 

handlingar som direkt resulterar i något. Exempelvis att hugga med en yxa mot ett träd tills 

det faller.  

Gärdenfors menar att denna förmåga, att förstå orsak och verkan, är av så stor evolutionär 

vikt och har rotat sig så djupt i oss att vi inte kan sluta eller låta bli att leta efter orsaker.
37

 

Även där det helt uppenbart inte kan finnas något orsakssamband ser vi, eller åtminstone en 

del av oss, samband. Det kan exempelvis handla om turnummer eller olycksnummer (på 

flygplan saknas vanligen rad 13, på hotell saknas ibland rum 13 och i vissa delar av världen 

saknas i hus våning 13), att låta bli att göra en viss handling före en annan handling eftersom 

det kan leda till olycka, eller att offra något för lycka, välmående eller liv efter döden.
38

 Med 
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andra ord resonerar vi utifrån premisser och orsakssamband som inte med nödvändighet 

behöver vara egentligt koherenta. 

Trots att den här förmågan att se orsakssamband är helt grundläggande för oss i vårt 

sökande efter mening och förståelse av tillvaron, tycks den inte fungera helt problemfritt. Det 

som ibland kan tyckas självklart och intuitivt korrekt är inte alltid rätt.  

 

2.2 Fallande kroppar och den missvisande intuitionen 

En helt relevant fråga att ställa sig, utifrån Gärdenfors resonemang om simulatorer, 

föreställningsförmågor, perceptioner och känsloförnimmelser, är hur förståelsen av orsak och 

verkan fungerar för oss. Gärdenfors menar som sagt att vårt sinne för orsakssamband till stor 

del beror på simulatorernas sätt att berika den information som sinnesorganen tar in. Skall vi 

ta detta påstående på allvar resulterar det i en syn på orsak och verkan som en del av den 

konstruktion av verkligheten vi producerar. Gärdenfors beskriver det som följer: ”The causes 

are not part of our sensations, but the simulators that generate our perceptions fill them in. In 

this way we perceive the causes.”
39

 Orsakssambanden är med andra ord något vi fyller i i 

vårt ”inre” precis som alla andra intryck vi får av omvärlden. Detta skall dock inte uppfattas 

som att det som händer i verkligheten inte finns där egentligen. Naturligtvis händer saker 

oberoende av människan. Det som skall läggas emfas vid här, enligt mitt sätt att förstå 

Gärdenfors, är helt enkelt att den verklighet vi lever i liksom vår förståelse av den – även hur 

orsakssamband fungerar – inte är oberoende av oss själva. 

 Men ibland är vi riktigt säkra på saker och ting. Vi kallar det ibland att vi intuitivt känner 

eller förstår något, att vi kan sluta oss till något utan egentligt stöd från vår erfarenhet eller 

intellektuellt resonemang. Det rör sig om slutledningar vilka är härledda ur ett ramverk av det 

vi uppfattar som sanningar. I vissa fall uppfattar vi det inte ens som sanningar, i betydelsen att 

vi uppfattar något som en sådan självklarhet att vi inte reflekterar över hur det skulle vara om 

det var på annat sätt. Tänker vi oss två personer som rör sig från samma plats till en annan och 

den ena personen rör sig snabbare än den andra, så vet och förstår vi att den personen som rör 

sig snabbare kommer att komma fram först. Att påstå något annat skulle bryta mot det som vi 

tänker är intuitivt rätt. Något vi kan ställa oss frågande inför är huruvida detta rör sig om 

något som vi a priori, utan tidigare erfarenheter och vetande, kan sluta oss till. I det här 

exemplet behöver vi bland annat någon sorts uppfattning om de rumsliga förhållandena i 

världen, samt en uppfattning om tid och fart, för att kunna sluta oss till det som vi finner 
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rimligt. Jag har verkligen inte som ambition att utmana detta exempel och säga att våra 

intuitioner är felaktiga här. Snarare vill jag peka på intuitionen som något beroende av vår 

förmåga att förstå orsakssamband och inte något som bara är och ger oss information om rätt 

och fel. Därför har vi ibland rätt och ibland fel, oavsett vad intuitionen säger oss. Genom ett 

kritiskt tänkande och nytänkande kan sådana intuitiva föreställningar utmanas. 

Inom fysiken är det inte alltid helt enkelt att förutse vilka resultat som är de rätta. För 

många behövdes det antagligen viss grundläggande utbildning i fysik innan man förstod att 

människor som blev skjutna i actionfilmer i verkligheten inte skulle flyga bakåt, vilket de i 

filmer ofta gör, medan personen som sköt skulle stå still på samma plats. Ett annat exempel på 

något som många intuitivt förstår felaktigt är hur fallande kroppar beter sig. Just fallrörelse 

var också något som Galileo Galilei var intresserad av. Galileos arbete med kroppars 

fallrörelse är av stort intresse för den här uppsatsen då han utarbetade förståelse om det hela 

genom bland annat tankeexperiment, utöver empiriska experiment givetvis.  

När Galileo levde och var verksam var fortfarande den Aristoteliska fysiken i stor 

utsträckning den rådande modellen.
40

 Detta innebar bland annat att förståelsen för fallande 

kroppar var att tyngre kroppar faller ned till marken snabbare än lättare kroppar. En sådan 

förståelse är inte speciellt konstig i sig – än i våra dagar känns det för många intuitivt rätt att 

ett tyngre objekt faller snabbare än ett lättare objekt. Oavsett vilket så var Galileo nyfiken på 

hur föremål faktiskt uppför sig när de faller till marken, och han ville pröva genom både 

empiriska experiment och tankeexperiment hur det faktiskt låg (och ligger) till. Det som han 

kom fram till var för tiden väldigt revolutionerande.  

För det första, så kom han att använda sig av ett nytt begrepp i sina studier av fallrörelse 

som hade med hastighetsförändring att göra – acceleration.
41

 Tidigare hade man, i enighet 

med Aristoteles antaganden om naturen, talat om hastigheter i sig, kroppars naturliga 

hastighet, att ett fallande objekt kom upp i sin fallhastighet direkt. Galileo förstod att detta inte 

kunde stämma, utan insåg att ett objekt som släpps till marken kommer att falla snabbare och 

snabbare. Även om acceleration som etablerat begrepp började användas först senare och de 

matematiska verktygen att hantera begreppet med kom först efter Galileos död,
42

 så sådde 

Galileo ett idéfrö. Idéen om att fallande föremål faller snabbare och snabbare, och begreppet 

som satte ord på idéen, gjorde det möjligt att tänka i nya banor, se verkligheten i nytt ljus och 

givetvis att ställa nya frågor om tillvaron. Trots att Aristoteles antaganden om fysiken inte är 
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korrekta hade också dessa antaganden och idéer en funktion att möjliggöra nya frågor och 

tankar. Som Heidegger uttryckte det: ”Without Aristotle’s Physics there would have been no 

Galileo.”
43

 

För det andra, vilket såklart var det viktigaste Galileo kom fram till i frågan om fallrörelse, 

var att föremål som släpps till marken kommer att falla lika snabbt, oavsett föremålets storlek, 

tyngd och form, förutsatt att det inte finns något medium som bromsar upp föremålet – luft 

exempelvis. Förutom att Galileo alltså vederlade föreställningen om att föremål faller olika 

snabbt beroende på hur mycket de väger, så gick han på tvärs mot ett annat av Aristoteles 

antaganden. Galileo säger att föremål faller lika fort när det inte finns något som bromsar upp 

dem, vilket följaktligen innebär att han talar om ett vakuum. Det perfekta tomrummet var en 

omöjlighet, menade Aristoteles, så Galileos idé var för tiden aningen radikal. Vad Galileo 

förstod var att ett perfekt tomrum både var teoretiskt och principiellt möjligt. Den skeptiska 

läsaren kan givetvis invända nu och mena att Aristoteles i någon mån ändå måste ha haft rätt 

eftersom när vi släpper saker ned till marken så gör vi det inte i vakuum utan i luft. Detta är 

helt korrekt och släpper vi föremål i luft eller andra medier som bromsar objektets framfart så 

är det sant att det tyngre föremålet faller snabbare. Det är bara att prova själv genom att släppa 

ett A4-papper mot marken för att sedan släppa, säg, 1 000 sammansatta A4-papper mot 

marken. Galileo förstod också detta. Men varför talade han då om ett vakuum? Han var ute 

efter en teori som inte gäller specifikt i luft eller specifikt i något annat bromsande medium. 

Istället ville han finna en teori som fungerar i ett idealt tillstånd där man bortser från 

avvikelser eller andra saker som kan påverka resultatet.
44

  

Vad var det då för tankeexperiment Galileo utförde?
 45

 Tankeexperimentet går ut på att 

motbevisa Aristoteles hypotes att tyngre kroppar faller snabbare än lättare kroppar, och 

experimentet består av ett samtal som är insprängt i ett längre samtal om huruvida vakuum 

finns eller inte. Samtalsdeltagarna är tre fingerade karaktärer: Salviati (som kan förstås som 

Galileo själv), Simplicio (som är en anhängare av Aristoteles lära, och, som vi snart skall se, 

är något svagare i intellektuell bemärkse) och Sagredo (som är lärd och ”neutral”, även om 

han alltid håller med Salviati i slutändan).
46
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Det första de gör är att konstatera Aristoteles position i frågan: 

 

… han [antar] att kroppar av olika tyngd rör sig med olika stora hastigheter i samma 

medium och att dessa hastigheter står i samma förhållande till varandra som tyngderna. 

Så att, till exempel, en kropp som är tio gånger tyngre än en annan rör sig tio gånger 

snabbare.
47

 

 

Simplicio tror att Aristoteles har rätt men Salviati är skeptisk. Dessutom ifrågasätter Salviati 

om Aristoteles faktiskt har utfört något experiment som styrker hans antagande. Simplicio 

säger att ”ändå märks det av hans ord att han har prövat det”, och är övertygad. Sagredo 

försäkrar de andra att han själv har utfört ett experiment, att en kanonkula inte stöter i marken 

tidigare än en gevärskula, som därför bör vederlägga påståendet. Salviati påstår dock att de 

utan vidare experiment kan bevisa att en tyngre kropp inte faller snabbare än en lättare. 

Samtalet fortsätter: 

 

SALV. […] Säg mig därför, herr Simplicio, om ni erkänner att varje fallande, tung 

kropp har en av naturen bestämd hastighet, så att man inte kan öka den eller minska den 

utom genom att bruka våld eller sätta något hinder i vägen för den. 

SIMP. Man kan inte ifrågasätta att samma kropp i samma medium har en fastslagen och 

av naturen bestämd hastighet som inte kan ökas annat än med att ge den en ny kraft, 

eller minskas utom med något hinder som försenar den.  

SALV. Om vi då hade två rörliga kroppar, vilkas naturliga hastigheter vore olika, är det 

klart att om vi satte fast den långsammare vid den snabbare, skulle den senare delvis 

försenas av den långsammare, och den förra delvis skyndas på av den andra, snabbare. 

Håller ni inte med mig om denna åsikt? 

SIMP. Det måste otvivelaktigt bli följden.  

SALV: […] Där ser ni: Om man förutsätter att en tyngre kropp rör sig snabbare än en 

lättare, drar jag slutsatsen att den tyngre kroppen rör sig långsammare.  

[…] 

SIMP. Å, det här överstiger helt min fattningsförmåga.
48

 

 

Vad Salviati kommer fram till är att Aristoteles antagande leder till en paradox. Visserligen 

är det helt möjligt att kritisera Galileos tankeexperiment. Man skulle kunna hävda att 

Aristoteles menar att enskilda kroppar har helt andra förutsättningar än sammansatta kroppar. 

Eller att en kropps vikt endast är en bland flera egenskaper som påverkar fallhastigheten, att 

exempelvis en kropps form också har betydelse. Värt att påpeka är också att Galileo begränsar 

experimentet till att endast handla om ämnen av samma slag, vilket innebär att objekten har 

samma densitet. I sådant fall kan man hävda att det måste vara en kropps densitet som avgör 
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fallhastigheten, vilket skulle innebära att en kanonkula av järn skulle falla snabbare än om 

samma kanonkula skulle bindas samman med en glaskula, eftersom den sammansatta 

densiteten bli mindre, trots att den totala vikten skulle bli större. Vi kan faktiskt konstatera att 

Aristoteles antagande fungerar ganska väl i trögflytande medium. Vad Galileo faktiskt märker, 

genom experiment och observation, är att densiteten spelar mindre och mindre roll i avseende 

till en kropps fallhastighet ju tunnare mediet är. Tänker vi oss därför experimentet i vakuum 

så torde densiteten inte spela någon roll över huvud taget, och antagandet måste vara rätt.  

 Men vad kan vi förstå av Galileos tankeexperiment? Det vi kan se är att tankeexperimentet, 

eller ett kreativt och kritiskt tänkande där nya tankar och idéer kommer till och ges utrymme, 

ger upphov till ny förståelse av tillvaron samt ger möjligheten att ställa nya frågor om 

tillvaron. Det här var helt uppenbarligen ett nytt sätt att tänka kring en företeelse och genom 

vårt sätt att förstå orsakssamband ser vi brister i det tidigare tänkandet. Trots att det finns 

vägar att gå för att kritisera Galileos tankeexperiment, så gör experimentet något väldigt 

viktigt: det vederlägger Aristoteles hypotes om fallande kroppar som giltig teori – endast 

genom tankeverksamhet. 

 

2.3 Castoriadis och creatio ex nihilo 

Tanken på att skapa något ur intet (ex nihilo) kan vara både märklig och för många antagligen 

närmast provocerande. Intet är intet och något är något. Människans förmåga att se 

orsakssamband har som sagt varit till enorm hjälp för henne i den evolutionära utvecklingen. 

En avancerad tankeförmåga har utvecklats och vi kan interagera meningsfullt och med 

intentioner med andra människor. Vi ser orsaker, händelseförlopp och mönster där andra 

organismer inte gör det – även där det nödvändigtvis inte finns något mönster att se. Men i vår 

förmåga att se dessa mönster har vi också funnit ett problem som vi inte riktigt till fullo kan 

begripa och förhålla oss till, och som både filosofin och naturvetenskaperna har ägnat tid åt. 

Problemet ligger i hur alla händelser har en orsak – även orsaken har en orsak och så vidare – 

vilket leder till ett oändligt djupt grävande om vi skall finna alla orsaker. Vi är varelser som 

inte kan låta bli att tänka i dessa kausala banor. Säger någon att något är skapat, så frågar vi 

oss direkt vad som fanns där innan. Samtidigt lever vi i någon mån fortfarande enligt 

Parmenides förståelse av världen: allt som finns är det som finns, har funnits och kommer att 

finnas, och det som inte finns varken finns, har funnits eller kommer att finnas. En sådan 

föreställning innebär således att det inte finns någon början eller slut. Många kulturer har ”löst” 

problemet genom en så kallad första rörare, en gud (eller flera) som står bortom de regler och 

förstånd som människan och allt annat varande har begränsats inom. Som rent 
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problemlösande betraktelse innebär detta givetvis inte att man löser problemet utan att man 

skjuter bort problemet eller i resignation lägger ett skynke över det.  

 Helt uppenbarligen är därför uttrycket att ”skapa ur intet” något intrikat, eftersom det dels 

är intuitivt givet att allt som händer har en orsak, så även en början, och det dels är intuitivt 

givet för många att ingenting kan komma ur ingenting. I dagsläget vet vi att tanken på världen 

och universum som en oföränderlig helhet, som Parmenides antog var fallet, är felaktig – även 

om vi givetvis inte kan förklara allt för det. Likväl väcker problemet känslor och det är 

aktuellt än idag. Lawrence Krauss skriver:  

 

The discovery that the universe is not static, but rather expanding, has profound 

philosophical and religious significance, because it suggested that our universe had a 

beginning. A beginning implies creation, and creation stirs emotions.
49

 

 

 När Castoriadis talar om creatio ex nihilo är det inte tal om något övernaturligt. Det han 

vill göra är att ställa sig i opposition mot Parmenides beskrivning om alltings statiskhet, alltså 

att det inte skulle finnas någon början eller skapelse. Castoriadis menar att det i allra högsta 

grad finns skapande och saker och tings början. Men vad är det som skapas?  

 När Castoriadis talar om skapande är det inte fysisk produktion eller reproduktion som 

avses. Istället är det skapandet av former han beskriver. ”Form” skall förstås i den antika 

grekiska förståelsen av eidos, vilket visserligen kan betyda form som i gestalt men också 

specifikt koncept, mening, idé – alltså förståelsen eller essensen av något i motsats till dess 

materiella beskaffenhet. I essän Radical Imagination and the Social Instituting Imaginary 

skriver Castoriadis följande:  

 

To put it bluntly: it is because radical imagination exists that ‘reality’ exists for us – 

exists tout court – and exists as it exists. […] It is radical because it creates ex nihilo 

(not in nihilo or cum nihilo). It does not create ‘images’ in the visual sense (though it 

does this as well: totem poles, emblems, flags, etc.). It creates, rather, forms which can 

be images in a general sense (linguists speak about the acoustic image of a world), but 

in the main are significations and institutions (each of those being impossible without 

the other).
50

 

 

I grunden handlar det därför om att skapa mening för oss människor, där vi för att förstå 

tillvaron måste ge form åt den. Castoriadis ger oss ett exempel i The Logic of Magmas and the 
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Question of Autonomy, där han säger att “to fabricate a dog, one would have to have the idea 

of a dog. Ideas: eidos, ‘form’ in the full sense of the term (union of the organization and of the 

organized).”
51

 Hunden i dess materiella beskaffenhet är givetvis ingenting vi skapar – den är 

där oberoende av oss – men för att kunna betrakta hunden som just hund, för att förstå den 

och kunna relatera till den som hund, så måste vi ge den de egenskaper, de former, som vi 

förstår som “hund”. I inledningen tog jag upp Rosengrens beskrivning av hur den paleolitiska 

murala konsten ”kom till”. Målningarnas materiella beskaffenhet fanns där sedan de blev 

skapta, men inte förrän de gavs en form kunde vi tala om dem och förstå dem i den 

bemärkelse vi kan idag. Man kan säga att innan något har givits en form är detta något 

meningslöst för oss trots att detta något är där och existerar.  

 Ett klassiskt filosofiskt tankeexperiment ställer frågan huruvida det låter om ett träd faller i 

skogen om inte någon hör trädet falla. Tanken kan kännas barnslig och självklar men jag 

tycker att den visar på en idé som relaterar till Castoriadis tanke om skapande ur intet. I en 

aspekt är frågan absurd eftersom de fysiska resultaten av ett fallande träd inte på något sätt 

ändras beroende på om någon hör trädet falla eller ej – kan vi åtminstone anta. Å andra sidan 

finns det ingen där som kan ge trädets fall och fallets resultat mening, på samma sätt som det i 

en människolös värld mycket väl skulle kunna finnas hundar, men den förståelse och form vi 

ger hunden – människans idé om hunden – kan inte existera utan att någon skapar denna idé. 

Våra intryck av tillvaron, våra perceptioner, är därför den mest direkta formen av skapande. 

För Castoriadis är intryck (impressions) inte någon sorts passiv registrering av verkligheten 

utan filosofiska och psykologiska artefakter.
52

 Detta är definitivt möjligt att relatera till 

Gärdenfors förståelse av människans perception med dess simulatorer etcetera vilka hjälper 

oss att göra mening av tillvaron.  

Nu har vi gått igenom vad människan skapar, vilket alltså är mening och förståelse av 

tillvaron – former, eidos. Men på vilket sätt är detta att skapa ur intet? I det längre blockcitatet 

ovan gör Castoriadis en viktig distinktion, han säger att skapandet inte sker i intet eller med 

intet utan ur intet. Distinktionen kan verka ansträngd och svår att fånga, men det han menar är 

att Parmenides har rätt i att skapande inte kan ske och komma från någon plats. Ingenting kan 

komma från ingenting och någonting kan inte komma från och adderas till allt – det som är, 

är, och det som inte är, är inte. Detta innebär att skapandet inte kommer från över huvud taget, 
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eftersom det vi skapar inte är predestinerat på något sätt.
53

 Jeff Klooger beskriver det på 

följande sätt:  

 

To create is to make something that did not exist before. […] 'Nothing comes from 

nothing', then, because 'nothing' does not exist. But that which is created does not 'come 

from' at all. It is invented, imagined, made up. It begins.
54

 

 

I vårt sökande efter nytt vetande och ny förståelse skapar vi nya former och idéer för vår 

tillvaro, menar Castoriadis. Redan de perceptioner och intryck vi får av tillvaron är ett slags 

skapande, i och med att de inte är givna eller predestinerade från första början. Om våra idéer 

om och förståelser av tillvaron inte skapas på det sättet som Castoriadis menar – ex nihilo – så 

vore de predestinerade eftersom de redan måste vara där innan oss och från början om vi inte 

på något sätt kan skapa dem. Idéen om den paleolitiska murala konsten vore i sådant fall 

exempelvis redan existerande innan någon hade målat på väggarna i grottan. Genom 

Castoriadis kan vi förstå skapandet av nya former liksom förkastandet av gamla former som 

absoluta i sina uppkomster och försvinnanden. Det viktiga för Castoriadis är inte att finna en 

verklighet i sig, utan att visa att vi skapar vår verklighet genom de former vi framställer – det 

är genom skapandet av tillvarons former som verkligheten blir till och är där för oss.  

 

3 Inventio – uppfinna, finna, inventera? 

Hittills har jag, utifrån främst Gärdenfors och Castoriadis, talat för att tillvaron konstrueras i 

våra kroppar och genom vårt språk och andra institutioner. Detta innebär inte, vilket jag också 

har förklarat, att vår verklighet helt godtyckligt produceras i vårt inre, fullständigt avskilt från 

en ”faktisk” verklighet. Istället handlar det om kroppens begränsningar och förutsättningar att 

kunna tolka de intryck som tillvaron ger. Vi ger tillvaron mening och form och söker göra den 

begriplig. Förmågan att se kausala samband och mönster, oavsett om det finns några adekvata 

sådana eller ej, har spelat en avgörande roll i vårt sätt att tänka om tillvaron och förstå den. 

När vi tycker, tänker eller vet något om denna tillvaro, så bygger dessa tyckanden, tänkande 

eller vetanden på argument som kan förklara och styrka dem. Om vi vill tänka nytt, utmana 

etablerade föreställningar, eller undersöka de meningsstrukturer som ligger till grund för den 
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bild av tillvaron som existerar i en situation, då är partesmodellens första fas inventio en god 

första väg att gå.  

 Inventio och dess primära syfte behöver dock inte vara att tänka nytt eller att utmana de 

värdegrunder som finns. Som jag har nämnt tidigare brukar dess huvudsyfte beskrivas som att 

analysera och finna. Eftersom partesmodellen är en arbetsprocess och inventio är den första 

fasen i denna process, ligger fokus här på att sätta sig in i situationen som föreligger, att söka 

förstå vad det handlar om och söka argument. Ordet inventio är latin och betyder 

ungefär ”förmågan att uppfinna”. Som vi har förstått genom Gärdenfors och Castoriadis beror 

en stor del av vår förmåga att tänka nytt på vår förmåga att tolka och förstå omvärlden. 

Dessutom begränsas alltid denna förmåga i någon mån av de meningsstrukturer och 

kunskapsparadigm som gäller för tiden. De sanningar och det vetande som är etablerade sätter 

gränser för vad som är möjligt att tänka, eller kanske mer specifikt gränser för vad som är 

absurt eller ”otillåtet” att tänka. Att helt enkelt uppfinna nya argument eller nytt innehåll till 

sitt arbete är därför nödvändigtvis inte särskilt enkelt.  

 Förmågan att uppfinna är kanske inte en särskilt givande översättning då det konnoterar att 

det är fråga om att framställa något helt nytt. Resultatet av ett resonemang eller 

tankeexperiment kan givetvis vara helt nytt även om vägen dit, i form av argument och 

situationsbeskrivningar etcetera, inte är det. Janne Linqvist Grinde beskriver i sin bok 

Klassisk retorik för vår tid inte inventio som en uppfinningsfas.
55

 Istället visar han på ordets 

anknytning till svenskans inventering, att föra en förteckning över något, och menar att det är 

en teknik för att återfinna och kartlägga. Han skriver som följer:  

 

Inventio brukar betecknas som den del av partes där talaren söker efter argument. Men 

det är mera korrekt att säga att inventio beskriver kartläggningen av alla de ämnen, 

teman, berättelser, känslor, argumentativa svårigheter eller andra ”saker” som kan spela 

en roll för textskrivandet – även argument. […] målet är hela tiden entydigt och klart: 

att finna något att säga. […] att återfinna och teckna ned allt som så att säga hör till 

ämnet.
56

 

 

Detta är på många sätt en god beskrivning av inventio. För att kunna nå insikt i ett ämne och 

därifrån eventuellt se nya mönster, idéer eller tankar, så torde det krävas en förståelse för vad 

frågan eller situationen handlar om och insikt i vilka argument som bygger upp ämnet. När 

Galileo förstod hur fallrörelser fungerade, var det efter att han hade ifrågasatt Aristoteles 

hypotes med tillhörande argument. Genom tankeexperiment kunde han bevisa att Aristoteles 
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måste ha haft fel och han kunde därifrån bygga sin egen idé kring fallrörelsers beskaffenhet. 

Genom sitt arbete kunde han introducera ett nytt begrepp – acceleration – som med tiden kom 

att bli nödvändigt att förhålla sig till. För att tänka nytt och kreativt tycks det därför vara av 

stor vikt att inte bara fokusera på det nya i sig, utan genom att processa de redan etablerade 

argumenten eller förhållandena kunna nå nya insikter och nya idéer.  

 I nästa avsnitt skall jag övergripande gå igenom den process som Einstein gick igenom när 

han kom fram till den speciella relativitetsteorin. Einstein och Galileo hade antagligen inte en 

explicit retorisk arbetsplan för sitt arbete. Jag vill dock visa hur vi kan förstå deras processer 

genom retorikvetenskapen. Förutom att Einstein naturligtvis arbetade empiriskt och 

matematiskt, använde han sig av tankeexperiment och situationsanalyser där argumenten för 

olika teorier utmanades och testades.  

 

3.1 Einstein och den speciella relativitetsteorin 

Den speciella relativitetsteorin betydde otroligt mycket när den kom, det var sannerligen 

något som revolutionerade både fysiken och vår världsbild. I allmänna ordalag beskriver den 

rummet och tiden så att vår tidigare särskiljande förståelse av dem inte längre gäller.  I stället 

bildar de ett eget system – rumtiden. Alla som söker förstå den speciella relativitetsteorin 

kommer antagligen att behöva överge sin intuitiva förståelse av vad rum och tid är. Vad 

Einstein insåg var att rum och tid inte är de absoluta och objektiva enheter som vi en gång 

trodde att de var. Rum och tid beror på observatörens hastighet vilket innebär att det inte finns 

något universellt ”nu” eller universella avstånd. Klockor i rörelse går långsammare än klockor 

i vila (tidsdilatation), och föremål i rörelse förkortas i rörelseriktningen (längdkontraktion). 

Trots att Einstein skapade en ny teori, så baserades hans arbete på två – jag återkommer strax 

till vilka – sedan tidigare fastlagda fysiska teorier – teorier vars sanningshalt många ändå 

tvivlade på.
57

 Vad Einstein gjorde var att ta dessa teorier på allvar och utvärdera och utmana 

dem – analysera dem utifrån inventiofasen, om man så vill, genom att söka förstå situationen 

och de argument som finns inom och kring dem.  

 De två teorier som låg till grund för den speciella relativitetsteorin fastställde Einstein som 

postulat till densamma. Postulaten lyder som följer: 
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 Relativitetsprincipen – alla inertialsystem
58

 är likvärdiga. 

 Ljushastighetens konstans – ljus i vakuum rör sig med hastigheten c, oberoende av 

ljuskällans rörelse och hur den som observerar ljuset rör sig.
59

  

 

Det första postulatet, relativitetsprincipen, innebär att alla hastigheter är relativa och att när 

vi talar om hastighet så menar vi hastighet i förhållande till något annat – aldrig hastighet i sig. 

Relativitetsprincipen formulerades av Galileo i början av 1600-talet i samband med att han 

argumenterade för den heliocentriska världsbilden. En heliocentrisk världsbild är för oss idag 

självklar men på Galileos tid var det en otroligt radikal tanke. De som ansåg att Galileo måste 

ha fel menade bland annat att om jorden rör sig runt solen skulle vi märka denna otroliga 

rörelse och kastas omkring. Skulle vi slänga upp en boll i luften skulle den inte falla rakt ned 

utan istället en bit åt väster. Nu märker vi inte av något av detta och därmed måste det vara 

jorden som står i centrum och solen som rör sig runt jorden. Som svar till denna invändning 

formulerade så Galileo ett tankeexperiment där han redogjorde för vad som kom att bli 

relativitetsprincipen. Tankeexperimentet lyder som följer i sin helhet: 

 

Stäng in er med en vän i den största kabin som finns under däck på ett stort fartyg, och 

se till att där finns flugor, fjärilar och andra liknande små flygfän. Där skall också finnas 

en stor kruka med vatten, med småfisk i. Man hänger några hinkar högt upp, som 

droppvis får fylla på en annan kruka med trång öppning, som ställs nedanför. Lägg noga 

märke till hur de små flygfäna rör sig med lika stor hastighet mot alla rummets delar, 

medan fartyget står stilla. Man ser hur fiskarna också simmar åt alla håll utan åtskillnad. 

De fallande dropparna hamnar alla i krukan under dem. Om ni kastar något till er vän, 

behöver ni inte kasta med större kraft åt det ena hållet än åt det andra, om avstånden är 

lika. Och om ni hoppar jämfota, som man säger, hoppar ni lika långt åt alla håll. Även 

om det otvivelaktigt måste gå så till när skeppet står stilla, observera allt detta noggrant, 

och låt sedan skeppet fara iväg med vilken fart ni vill. Ni märker inte någon förändring i 

alla dessa företeelser (förutsatt att rörelsen är jämn och inte ostadig, hit och dit), och ni 

kan inte heller, med hjälp av någon av dessa iakttagelser, förstå om skeppet går eller står 

stilla. Ni kan hoppa precis lika långt som förut på brädgolvet, och ni kan inte göra 

längre skutt mot aktern än mot fören, trots att brädgolvet under era fötter far åt motsatt 

håll varemot ni hoppar, medan ni är i luften. Om ni kastar något till er kamrat, behöver 

ni inte kasta det med större kraft för att nå honom, om han står mot aktern och ni mot 

fören eller tvärtom. Dropparna kommer att falla i krukan under dem alldeles som förut 

utan att en enda faller mot [aktern], trots att skeppet går många tvärhänder framåt 

medan droppen är i luften. Fiskarna i sitt vatten får inte större besvär med att simma mot 

den del av krukan som går före än mot den som följer efter, utan simmar lika smidigt 

mot maten, var den än lagts längs krukans kant. Slutligen fortsätter fjärilar och flugor 
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oberörda sina flygningar åt alla håll, och aldrig drivs de tillbaka mot den vägg som 

vetter mot aktern, nästan som om de vore trötta på att hänga med i den snabba färden 

hos skeppet, från vilket de varit skilda under så lång tid, medan de höll sig kvar i luften. 

Och om man bränner några droppar rökelse, så att man får litet rök, ser man denna höja 

sig som ett litet moln, och röra sig mer åt ett håll än åt ett annat.
60

 

 

Vad vi förstår är alltså följande: om du befinner dig på en plats där du inte kan se något som 

är bortom denna plats, så finns det ingen möjlighet att genom experiment undersöka om 

platsen du befinner dig på rör sig med konstant hastighet eller står still. En konsekvens av 

detta är att all konstant hastighet är likvärdig eftersom hastigheten är relativ gentemot något 

annat. Vi kan visualisera det genom att observera två klot: det ena är till vänster om det andra 

och det andra således till höger om det första. Nu tänker vi oss att det vänstra klotet rör sig 

mot det högra klotet i 5 m/s. Men eftersom vi nu vet att hastigheten är relativ och att inget 

som rör sig i konstant hastighet kan sägas vara i mer vila något annat, så innebär det att vi lika 

gärna kan säga att det vänstra klotet står still och att det högra klotet färdas i 5 m/s mot det 

vänstra (se Figur 1).
61

  

 

 

 

 

 

  

 

Det första postulatet är inte särskilt märkligt och det går nog att acceptera för de flesta. 

Annat är det med det andra postulatet – ljushastighetens konstans. James Clerk Maxwell 

konstaterade under den senare hälften av 1800-talet att ljus är en form av elektromagnetisk 

strålning och att denna strålning breder ut sig med ljusets hastighet c.
62

 Detta var aningen 

problematiskt eftersom relativitetsprincipen säger att hastighet är just relativ, så att säga att 

ljuset har en viss hastighet borde vara felaktigt. Ljuset borde ju ha en hastighet i relation till 

något. Maxwells teori ger inget svar på detta problem utan konstaterar helt sonika att ljusets 

hastighet i vakuum är c. 
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 Detta problem tycktes dock kunna lösas med vad man då trodde upptog hela världsrymden 

– etern.
63

 Man trodde på den här tiden att ljus behövde ett medium att breda ut sig i, precis 

som ljud behöver ett medium att breda ut sig i – luft. Därför antog man att ljusets hastighet 

var i relation till denna eter. Det utfördes experiment för att detektera etern, däribland det mest 

berömda experimentet som utfördes av Michelson och Morley 1887, men aldrig fann man 

något som tydde på en eter.
64

  

Eterbegreppet var problematiskt och Einstein var skeptisk. För det första, fanns det 

ingenting experimentellt som tydde på att det fanns någon eter eftersom ingen hade lyckats 

detektera den. För det andra, skulle en eter inte vara förenlig med relativitetsprincipen. 

Visserligen skulle en eter finnas där som något ljuset kan ha en hastighet i relation till, men 

det skulle samtidigt innebära att det skulle finnas en absolut vila – etern – och 

relativitetsprincipen menar ju att någon absolut vila inte finns.  

Einstein såg därför ingen anledning att acceptera etern, men likväl fann han problem att 

förena relativitetsprincipen med Maxwells teori om att ljusets hastighet i vakuum är c. Han 

belyste problemet med ett tankeexperiment:
65

 

Vi skall föreställa oss att en ljuspuls sänds ut parallellt med en järnväg. Vi tänker oss också 

att det inte finns någon luft där, vilket alltså innebär att ljuspulsen färdas i vakuum och 

därmed med hastigheten c. Nu föreställer vi oss att en tågvagn färdas på järnvägen med 

hastigheten v, mycket långsammare än ljuset. Låt oss nu fundera över den relativa hastigheten 

w ljuset har i förhållande till en resenär som sitter stilla i tågvagnen. Resultatet måste bli 

följande:      . Med andra ord, resenären uppfattar tydligen att ljuspulsen färdas 

långsammare än c, vilket inte kan stämma eftersom ljusets hastighet i vakuum alltid skall vara 

c.  

Einstein ställs således inför ett väldigt problem. Antingen skulle han vara tvungen att 

överge Maxwells teori för elektromagnetism, men Maxwells teori är alltför tung och 

grundläggande för att bara avfärdas. Eller så skulle han, vilket i sådant fall tycks vara det enda 

rimliga, vara tvungen att överge relativitetsprincipen. Men detta kan inte heller godtas 

eftersom naturlagarna i sådant fall skulle bete sig olika beroende på vilken riktning jordens 

rörelse har i förhållande till en absolut vila – etern. Dessutom borde en eter verkligen ha 

detekterats vid det här laget om en sådan hade funnits. Både relativitetsprincipen och 
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Maxwells teori måste därför godtas medan eter-begreppet måste strykas. Men vad finns det då 

att ändra i resonemanget?  

Det Einstein nu gör kan i retoriska termer sägas vara att omsorgsfullt söka förstå 

situationen eller problemet, utvärdera argumenten och se över vilka förgivettaganden eller 

meningsstrukturer som bygger upp situationen och resulterar i det problem han ställs inför. 

Detta är också vad jag tidigare beskrev som ett syfte med inventiofasen. Han kan varken 

överge relativitetsprincipen eller Maxwells teori, och måste därför undersöka närmare 

resonemanget som leder till att ljusets hastighet för personen i tågvagnen är    . Är detta 

verkligen givet eller finns det underliggande antaganden som blint förutsätts för att nå fram 

till det resultatet? Är det ett faktum eller endast ett antagande att tiden som resenären mäter är 

densamma som för någon som står still intill järnvägen? Tid och rum kanske inte är det som 

vi tidigare hade antagit? Detta var frågor som inte hade ställts tidigare, vilket givetvis inte är 

speciellt märkligt då ingen tidigare hade haft anledning att tveka huruvida det finns ett 

universellt ”nu” eller inte. Resultatet blir, eftersom vi måste anta relativitetsprincipen och 

Maxwells teori som sanna, att ljusets hastighet alltid är c i förhållande till alla observatörer, 

oavsett hur observatören rör sig och oavsett hur ljuskällan rör sig. Således innebär det att 

ljuspulsens hastighet är c både för resenären i tåget och för observatören som står bredvid 

järnvägen.  

Enkelt uttryck kan vi säga att det största hindret för någon att ta sig an den speciella 

relativitetsteorin är att den är kolossalt märklig och att konsekvenserna av den är 

kontraintuitiva. Skall vi acceptera teorin – vilket vi bör eftersom den förklarar verkligheten på 

ett väl fungerande och meningsfullt sätt – måste vi överge våra tidigare föreställningar om vad 

tid och rum är. Ju längre och snabbare resor du gör, desto långsammare går tiden för dig enligt 

dem som står stilla och tiden går fortare för dem som står stilla enligt dig själv (vilket svarar 

på en av frågorna på sida 8, huruvida den raka vägen mellan två punkter är den kortaste. Svar: 

nej, inte i rumtiden). Eftersom hastigheten avgör hur långsamt eller fort tiden går för den 

resande i förhållande till den som färdas i en annan hastighet, öppnas i och med 

relativitetsteorin möjligheten att på ett trovärdigt sätt tala om tidsresor exempelvis. De nya 

kunskapsparadigmen tillåter nya förhållningssätt till tillvaron och nya frågor. Einstein 

lyckades definitivt med att skapa nya tankar, idéer och ny kunskap i sitt arbete med 

relativitetsteorin. Genom experiment – både empiriska och tankebaserade – kunde Einstein 

utmana tidigare försanthållanden och tankemönster, genom ett arbete som mycket väl kan 

relateras till ett retoriskt perspektiv. Det vi kan se är också att för att nå nya revolutionerande 

idéer och vetanden kan det vara nog med att ta de redan existerande tankarna på allvar, att dra 



35 
 

dem till sin spets och se vad de går för och se vad de innebär och får för resultat. Han skapade 

en ny världsbild med nya argument att förhålla sig till.  

 

4 Topos – platser att finna på 

Topos är ett begrepp som inte är helt enkelt att översätta. I antikens Grekland betydde ordet 

topos till vardags ”plats”, ”område”, ”position”, etcetera, men när Aristoteles använder ordet 

är det inte i dess bokstavliga bemärkelse. Det är ett återkommande problem vid översättning 

av texter som är skrivna på språk som sedan lång tid tillbaka inte används längre, att ord och 

föreställningar – kulturer – är så annorlunda att vi idag har svårt att översätta texterna till våra 

ord och föreställningar. Att det antika grekiska språket dessutom var väldigt plastiskt och 

nyansrikt gör givetvis inte saken enklare.
66

 Aristoteles själv gör inga större ansträngningar att 

definiera topos-begreppet, utan tycks använda begreppet på ett sätt som förutsätter att läsaren 

vet vad det handlar om. Detta tyder på att begreppet med största sannolikhet var väl etablerat 

under tiden då Aristoteles levde och verkade, menar Johanna Akujärvi i en fotnot i sin 

översättning av Retoriken.
67

  

 Men vad är det då för platser som topos avser? I sin ursprungliga betydelse var topos något 

som användes som en hjälpteknik i minneskonsten. När det inte fanns några sätt att 

dokumentera sina tankar och upplevelser genom att skriva ned dem, var den enda utvägen för 

att nå dessa igen att göra sitt bästa för att minnas dem. Maria Wolrath Söderberg beskriver det 

i sin avhandling, Topos som meningsskapare: Retorikens topiska perspektiv på tänkande och 

lärande genom argumentation, som att topos fungerade ”som platser i minnet.”
68

 Det 

handlade om att göra en sinnlig kartläggning, där man kunde sortera minnena på olika platser 

på denna karta eller att man organiserade minnena i olika rum i sitt inre. Detta var, och är, 

väldigt effektivt då det är enklare att minnas något när det man vill minnas visualiseras och 

placeras på ett meningsfullt sätt, än om man endast försöker minnas något ”utantill” för 

sakens skull. När man har minnen och intryck sorterade i ett inre rum på detta sätt är det 

möjligt att leta bland dessa för att nå dem igen. Var man i behov av att finna stoff till ett tal 

eller argumentation kunde man därför finna något man var ute efter genom att gå igenom de 

olika platserna som man hade strukturerade i sitt inre.  
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 För Aristoteles handlade topos om detta sätt att kunna finna stoff, argument, utgångspunker 

och perspektiv. Detta innebär att det krävs mer än att leta bland sina minnen, eftersom 

minnena i sig knappast kan vara nog för att finna det man behöver. Man behöver något mer 

helt enkelt. Helt initialt kan detta verka något abstrakt, att man på någon plats kan finna 

utgångspunkter och argument, som om det vore fråga om en idékälla att bara hämta ur.  

 Aristoteles definierar som sagt inte begreppet i någon större utsträckning, men han 

presenterar likväl begreppet och beskriver hur det kan användas och till vad. Det första han 

gör är att dela upp topos i två kategorier, de allmänna och de specifika.
69

 Från de allmänna 

kan man hitta argument och utgångspunker som hör till många ämnen, och från de specifika 

kan man hitta det som hör till avgränsade områden, exempelvis endast fysik eller endast 

juridik. Skall man konstruera eller analysera ett lovtal exempelvis, är ”dygden” en topos som 

är särskilt relevant.
70

 För att finna relevant stoff till ett lovtal är det alltså en god idé att söka 

av platsen ”dygd” och se vilka relevanta uppslag som finns där – vad innebär dygd och vad är 

dess definition, vad är inte dygd, hur förhåller sig den eller det vi skall tala om till dygd, 

etcetera? 

 I den andra boken i Retoriken förklarar Aristoteles hur man kan finna argument (enthymem) 

och topos samt vikten av att på ett uttömmande sätt göra detta. Han skriver följande: 

 

För det första måste man förstå att det är nödvändigt att helt eller delvis också förstå det 

sakförhållande om vilket man måste tala och argumentera antingen i en politisk samling 

eller i vilken annan samling som helst. Om man inte förstår något har man inte något att 

dra slutsatser av. Jag menar, till exempel, hur skulle vi kunna råda athenarna om att de 

måste eller inte måste gå ut i krig, om vi inte vet vilken deras styrka är, huruvida de har 

en flotta, ett infanteri eller bådadera, hur stor den är, vilka inkomster de har, vilka deras 

vänner och fiender är, dessutom vilka krig de utkämpat och med vilket resultat och så 

vidare;
71

 

 

För att kunna tala eller på annat sätt kommunicera om något på ett utförligt och kunnigt sätt 

måste man ha insikt i frågan det gäller och det runtomkring. Inom retoriken kan man tala om 

att skaffa sig en copia – en mångfald – av information, argument och andra infallsvinklar för 

att kunna nå en så god insikt som möjligt av en situation. ”För”, som Aristoteles påpekar, ”ju 

mer material man har desto lättare är det att bevisa”.
72

 Skall man göra en överläggning kring 

vilken handling som är mest lämplig eller vilket val som är att föredra, oavsett om det handlar 
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om ett krig med athenarna, en resa eller en argumentation i ett vetenskapligt tankeexperiment, 

så är exemplet ovan ett tydligt exempel på hur man kan gå tillväga för att nå sådan 

information eller sådant material. Topikernas syfte är att hjälpa finna sådant material och 

sådan information från olika platser. Aristoteles fortsätter en bit längre fram i texten och säger 

att:  

 

En och den främsta metoden för urvalet [av material] är denna som har med topoi att 

göra. Låt oss diskutera enthymemernas element (stoicheion). Med ett enthymems 

element och en topos menar jag samma sak.
73

  

 

Enthymemens element, således där enthymemen går att finna eller är härledda, är i exemplet 

ovan tagna ur ett metodiskt sätt att utvärdera hela situationen. Hur tycks något förhålla sig och 

när – idag, igår och i framtiden –, vad för resultat och effekt kan alla situationens delar ge vid 

ett specifikt handlande och på vilket sätt, och så vidare. Topos eller utgångspunkter som dessa 

har funnits länge och i olika uttrycksformer. Deras former är tilltänkta för att hjälpa utreda en 

situation, att se hur den ser ut och vilka aspekter som är av störst vikt. Ibland hör man om de 

sju frågorna – vem, vad, var, när, hur, varför och med hjälp av vad? – vilka är avsedda för 

just detta.
74

 

Efter att Aristoteles påmint oss om vad topos är, så presenterar han 28 stycken allmänna 

eller gemensamma topos ur vilka man kan hämta enthymem. Det kan bland annat handla om 

att utgå från motsatser, definitioner eller orsaker.
75

 Då är det alltså fråga om att utifrån 

dessa ”platser” hämta material till frågan eller situationen som föreligger. Skall vi undersöka 

exempelvis relativitetsteorin utifrån dessa topos skulle vi kanske söka nå fram till hur det 

skulle fungera utan relativitetsteorin eller motsatsen till den – går den att bevisa eller 

motbevisa? Eller fråga oss vad ”tid” och ”rum” egentligen innebär – är dessa givna? Eller 

undersöka orsakssambanden i teorin – vilka samband finns och finns inte och vad innebär 

dessa? På detta sätt går det att hämta material ur olika topos och låta dem ge inspiration och 

väcka idéer om eventuellt nya sätt att fundera kring frågor och situationer.  

Topos behöver dock inte vara något som man tar hjälp av för att nå framåt i en nytänkande 

bemärkelse i sitt arbete. Det kan också röra sig om fastrotade topos som utan att man tänker 

på dem är där. I vetenskapliga diskurser skulle det kunna röra sig om topos som ”logiskt 

tänkande”, ”att på förhand förvänta sig ett specifikt resultat”, ”objektivitet” 
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eller ”vetenskapligt skrivande”. Dessa är topos som varken är av nödvändighet bra eller dåliga. 

Min poäng är att de är där för många oavsett om de tänker på dem eller inte. För att bli 

accepterad i ett vetenskapligt sammanhang, eller egentligen vilket sammanhang som helst, är 

det viktigt att man beter sig och formulerar sig så som man förväntas att göra. Det kan 

exempelvis handla om att referera på rätt sätt och till rätt personer eller att skriva artiklar på 

rätt sätt. I boken The rhetoric of economics visar Deirdre McCloskey detta tydligt i följande 

exempel där hon citerar ur en vetenskaplig artikel för att visa vad ett vetenskapligt sätt att 

skriva kan innebära, för att sedan ”översätta” citaten till ”vanligt språk”:  

 

The objective of this paper is to outline a theory of expectations and to show that 

implications are – as a first approximation – consistent with the relevant data. 

 

Och så ”översättningen”: 

 

The paper asks how people guess about what the future will bring. The answer is tested 

against some of the facts in agricultural markets.
76

 

 

McCloskeys poäng är inte att göra sig lustig utan att visa på hur retoriken är närvarande 

även där den inte tycks vara det. I detta fall skall retorik förstås som kommunikation med 

intentioner, vilket givetvis vetenskapliga artiklar har. Hon fortsätter: ”In a word, the article 

[den just citerade], like any other piece of scientific work, is rhetorical, even in its stylistic 

appeal to a rhetoric of not having a rhetoric.”
77

 Man kan säga att topos både kan hjälpa oss i 

en kreativ process, men också hålla oss tillbaka när vi oreflekterat återanvänder och 

reproducerar vissa återkommande topos. Topos blir således en central del i båda delarna i den 

vetenskapliga spänningen som jag talade om i inledningen, dels som något vilande på 

fastlagda regler, dels som något sökande efter något nytt. Ett första steg i en kreativ eller 

kritisk process torde därför vara att göra sig medveten om de grundläggande topos som 

eventuellt strukturerar upp en text eller ett arbete, för att därutöver finna möjliga nya 

utgångspunker. Genom en medveten användning av topos kan vi förstå begreppet inte bara 

som en plats där man kan hämta utan där man kan röra sig, undersöka och upptäcka. Topos 

blir då ett hjälpmedel för användaren att resonera i olika frågor.  
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4.1 Argument och meningsskapare 

När vi med hjälp av topos har funnit argument eller utgångspunkter för argument, kan vi 

såklart fråga oss hur det kommer sig att dessa har en viss kraft eller övertygande effekt. Jag 

har talat om att det finns underliggande antaganden, argumentationsmönster och 

meningsstrukturer vilka används och förutsätts i samtal och argumentation. Men vad innebär 

dessa? I en övergripande mening kan man säga att dessa har att göra med hur och på vilket 

sätt det går att argumentera samt vad som kan räknas som argument. I uppsatsen hittills har vi 

stött på argumentationer i främst vetenskapliga diskurser, och kanske framförallt hur olika 

förändringar i vår världssyn också har förändrat sättet argumentation kan bedrivas i respektive 

område. Det är dock nödvändigt att nu ge en tydligare bild kring vad argumentation kan 

innebära för att också förstå vad för slags meningsstrukturer och mönster som ligger till grund 

för olika argumentativa praktiker. Det är därför lägligt att fördjupa oss något i enthymemet 

och argumentationen med utgångspunkt i den aristoteliska retorikteorin.  

 Argumentet är givetvis helt grundläggande inom retoriken eftersom det är genom argument 

som vi övertygar och övertygas, det som talar för eller mot något. Likväl går det att förstå 

argumentation på fler än ett sätt, och det finns ingen fullständig, en för alla gällande 

beskrivning och definition av vad ett argument är och vad ett argument inte är. Det finns dock 

en generell tendens, skulle jag vilja påstå, att argumentation ofta förstås som något vilket har 

att göra med något som är strikt logiskt. Detta innebär att argumentation antingen kan vara 

rätt eller fel, beroende på om den baseras på ett rationellt förnuft eller inte. Ofta innebär detta 

också att om en argumentation baseras på eller har ett visst innehåll av känslo- eller 

karaktärsargument, så är argumentationen ogiltig, eftersom sådana argument inte tar avstamp i 

en rationell grund. Frans H. van Eemeren beskriver exempelvis argumentation som: 

 

a verbal and social activity of reason aimed at increasing (or decreasing) the 

acceptability of a controversial standpoint for the listener or reader, by putting forward a 

constellation of propositions intended to justify (or refute) the standpoint before a 

rational judge.
78

 

 

Här beskriver han argumentation som en aktivitet som åtminstone i någon mån måste baseras 

på förnuft och dessutom bör rikta sig till en mottagare som är rationell, för att 

argumentationen skall vara riktig och meningsfull. En rationell domare, menar han, är någon 

som utvärderar argumentationen utan att ta hänsyn till tradition, förutfattade meningar och 
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okontrollerbara känslor.
79

 Inom pragmadialektiken, som är utvecklad av van Eemeren och 

Rob Grootendorst, beskrivs också att en diskussion inte kan lösas på ett riktigt sätt om talaren 

använder sig av pathos- eller ethos-argument istället för logos-argument.
80

 Värt att notera i 

citatet ovan är även att argumentation i det här fallet är en verbal aktivitet, vilket innebär att 

det är svårt att utvärdera exempelvis visuell argumentation utifrån en sådan utgångspunkt.  

 Vad säger då Aristoteles om argumentation? Ur en modern förståelse av 

just ”argumentation” är det inte helt enkelt att dra några definitiva slutsatser. Detta eftersom 

Aristoteles inte använder ett specifikt ord för det som vi kallar ”argument” 

eller ”argumentation”. Ibland kan vi se logos översättas till argument, och ibland mer specifikt 

till de förnuftiga eller sakliga argumenten. De flesta retoriker och grekister vet dock att logos 

är ett mångtydigt begrepp som kan förstås som mer än endast argument. Vad vi kan 

konstatera är att logos är något som hör till både tal och tanke, och kan därför både 

representera talet och det som det inre talet är uttryckt med eller den inre tanken i sig.  

 Ett annat ord som kan översättas till argument eller argumentation är pistis. Detta är ett 

begrepp som är helt centralt för Aristoteles retorikteori, och Johanna Akujärvi tycker sig se att 

Aristoteles använder begreppet i tre bemärkelser. 1) övertygelse, 2) övertalning, och 3) 

övertalningsmedel eller det redskap eller den resurs med vilken talaren försöker påverka 

åhöraren.
81

 Det tredje alternativet tycks, enligt mig, befinna sig tämligen nära ett adekvat sätt 

att se på vad argumentation är. Helt övergripande kan vi dock konstatera att när Aristoteles 

använder logos och pistis, så kan vi ibland översätta dem till argument, ibland inte. I och med 

detta är det med nödvändighet inte helt enkelt att översätta och förstå vårt moderna 

argumentationsbegrepp i relation till Aristoteles termer.  

 Aristoteles beskriver hur det finns tre arter av pistis: ethos, pathos och logos.
82

 Dessa arter 

går i sin tur att använda på två olika sätt. Aristoteles skriver: ”Alla försöker övertyga och 

övertala genom bevisningen antingen med exempel eller med enthymemer; utöver dessa finns 

inget.”
83

 Pistis är i själva verket allt vad retoriken består av och enthymemet är både själva 

kroppen till pistis och det mäktigaste av pistis, menar Aristoteles.
84

 

Enthymemet är helt uppenbarligen helt central i den aristoteliska retoriken och i kraft av att 

vara en grundläggande funktion i pistis, så måste också enthymemet vara i nära relation till det 

som vi idag förstår som argument och argumentation. Enthymemets relation till topos har vi 
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redan varit inne på något, då vi förstått att bland annat utgångpunkterna för enthymem – eller 

argument – är detsamma som topos.
85

 Topos måste således vara en god funktion för att 

undersöka hur argument används eller för att undersöka de underliggande krafterna som bär 

upp argument att fungera som just argument – alltså att de övertygar.  

 Aristoteles beskriver enthymemet som en sorts syllogism.
86

 Syllogismen brukar betraktas 

som en nödvändig slutledning utifrån två premisser. Ett utnött klassiskt exempel är hur 

Sokrates är dödlig eftersom han är människa och alla människor är dödliga. Alltså, A är B, 

och B är C, vilket innebär att A är C. Ordet som Aristoteles använder är syllogismos och kan 

också i mer allmän bemärkelse betyda ”slutledning” eller ”beräkning”, vilket innebär att det 

inte med nödvändighet behöver innebära en slutledning från just två premisser.
87

 Enthymemet 

å andra sidan beskrivs ofta som en syllogism fast med färre premisser.
88

 Skall vi exempelvis 

beskriva varför Sokrates är dödlig, så räcker det oftast med att slå fast att han är en människa. 

Att alla människor är dödliga är givet och ingenting som vi systematiskt måste föra i bevis. 

Den premissen ligger således implicit i resonemanget.  

En viktig aspekt av enthymemet är att det med nödvändighet bör utgå från sådant som kan 

vara på mer än ett sätt.
89

 Detta innebär att enthymemet och därigenom också retoriken i sig har 

att göra med vad vi skulle kunna betrakta som en osäkerhet inför tillvaron, och samtalet om 

denna där vi tillsammans formar en meningsfull tillvaro med gemensamma försanthållanden. 

Saknar en fråga denna dynamiska potential, saknas också möjligheten att meningsfullt 

diskutera frågan i en retorisk bemärkelse. Att Sokrates är människa eller är dödlig, i en 

bokstavlig betydelse, är ointressant att diskutera eftersom svaret redan är givet. Givetvis går 

det att diskutera vad en människa är eller vad man faktiskt avser med dödlighet, men det är en 

annan sak. En strikt logisk syllogism gäller oavsett vad en mottagare anser om saken. Den är 

oberoende av tid, rum, situation och mänskligt tyckande eftersom den bygger på en redan 

given struktur. Enthymemet som inte är givet på samma sätt, bygger heller inte på samma 

givna struktur utan på det mänskliga tyckandet och tänkandet – doxa och endoxa – samt de 

idéer och former vi ger tillvaron. Wolrath Söderberg beskriver det som följer: 
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Argumenten har inte en styrka i sig, utan får sin styrka i situationen och utifrån det stöd 

som endoxa, publiken och omständigheterna tillsammans erbjuder. Enthymemet svarar 

helt enkelt mot verklighetens osäkerhet.
90

 

 

 När saker kan vara på mer än ett sätt, är det således människan och hennes sätt att tänka 

och förstå tillvaron som avgör hur något är att betrakta som. Enthymemen i ett resonemang 

måste överensstämma med de försanthållanden och meningsstrukturer som mottagaren håller 

för sanna eller som rimliga för att enthymemet skall ha en övertygande effekt. Uteblir en 

sådan överensstämmelse, så uteblir sannolikt också möjligheten för ett meningsfullt samtal i 

bemärkelsen att personerna i samtalet inte förstår varandra eller tycker att den andra är absurd. 

Genom enthymemet och dess utgångspunkter – topos – kan retoriken söka efter och syna de 

diskursiva regelverk som reglerar hur och på vilket sätt vi kan argumentera, och såklart hur 

och på vilket sätt vi utan större reflektion faktiskt argumenterar. Med ett diskursivt regelverk 

avser jag här de regler, försanthållanden och meningsstrukturer som avgör vad som uppfattas 

som givet, självklart och ofrånkomligt inom ett avgränsat område.  

I den förståelse av retorik och argumentation som jag presenterar i den här uppsatsen blir 

det aningen knepigt att anamma van Eemerens och Grootendorsts förståelse av den korrekta 

argumentationen som något endast bestående av logos-argument. Detta eftersom de diskursiva 

regelverken inte enbart är uppbyggda av syllogismer utan av mänskligt tyckande och 

tänkande också. När McCloskey ”översätter” en vetenskaplig artikel, som jag visade i 

föregående avsnitt, så visar hon bland annat detta – det finns ett särskilt sätt att skriva på för 

att det skall förstås som en adekvat och vetenskaplig text. De topos och enthymem som bygger 

upp den vetenskapliga texten måste överensstämma med läsarnas förståelse av vad en 

vetenskaplig text är, så att texten blir meningsfull i ett vetenskapligt sammanhang.  

Ett objektivt och neutralt sätt att redogöra för de fakta eller antaganden man har kan 

givetvis vara en strävan, men det blir ett blint strävande eftersom ett ”objektivt och neutralt” 

sätt att redogöra för något är vad vi eller någon har bestämt att ett sådant är. Därför kan det bli 

något missvisande att beskriva den perfekta argumentationen som något fritt från ethos och 

pathos, eftersom man dels måste etablera ett trovärdigt ethos för att bli just trovärdig, dels 

eftersom den vetenskapliga praktiken består av regler och riktlinjer och därmed är en 

auktoritet i sig att följa. Att fullständigt avfärda pathos som en del av en riktig argumentation 

är inte heller särskilt lyckat då en stor del av vara övertygad om något handlar om att känna 

och tycka att något är rimligt. Synnerligen centralt är pathos i exempelvis politiska 
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sammanhang, då ideologiska och moraliska övertygelser i grunden handlar om vad vi känner. 

Ett vanligt topos inom den svenska politiken är exempelvis demokrati är bra, vilket sedan 

måste förutsättas i den politiska debatten för att personen som argumenterar inte skall 

uppfattas som osympatisk, diktatorisk eller fascistisk.  

Min poäng är att alla delar av det mänskliga tänkandet också har en del i människans sätt 

att förstå tillvaron och argumentera för den. McCloskey skriver att, “Rhetoric is not 

everything, but it is everywhere in the speech of human persuaders.”
91

 Vi kan helt enkelt inte 

komma ifrån det faktum att det är utifrån oss själva, som människor, som vi uppfattar 

verkligheten och utifrån detta talar och argumenterar om den. Genom retoriken kan vi skapa 

oss en medvetenhet kring detta samt genom exempelvis topos och enthymemet finna och söka 

förstå de diskursiva regler, underliggande antaganden och meningsstrukturer som ligger 

etablerade i bland annat vetenskaperna.  

 

5 Metaforen – nytt namn, ny tanke 

”Att tala sanning är att använda de brukliga metaforerna”, skriver Nietzsche.
92

 Ofta är 

metaforen något som sägs tillhöra det konstlade eller figurativa språket, vilket således ställs i 

motsats till det vanliga, bokstavliga eller allmänt vedertagna språket. Det handlar om att föra 

över ett ord till en mening eller situation där ordet inte har en egentlig hemvist. 

Föreställningen att det finns ett egentligt respektive icke-egentligt sätt att använda språket 

antyder att det finns ett sätt att använda språket som är fritt från metaforer. Ett fullständigt 

bokstavligt språkbruk. Att tala sanning vore därför inte att använda de brukliga metaforerna 

utan istället att inte använda dem alls, skulle man kunna tänka sig. Det uppstår dock viss 

problematik vid ett sådant förhållningssätt, vilket vi snart skall se.  

 Redan Aristoteles insåg att det finns olika sätt att använda språket, däribland ett allmänt 

vedertaget och ett ovanligt. Men han insåg också att denna distinktion inte är helt hållbar:  

 

Med allmänt vedertaget menar jag ett ord som används av alla, med ovanligt ett som 

används av andra; det är alltså uppenbart att ett och samma ord kan vara både allmänt 

vedertaget och ovanligt, men inte för samma människor.
93
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En metaforisk användning torde därför innebära att man använder ett ovanligt språkbruk, men 

helt uppenbarligen kan en sådan användning lika gärna vara allmänt vedertagen för den som 

mottar budskapet. Aristoteles konstaterade således språkets godtycklighet i fråga om ett 

egentligt uttryckssätt. 

 Föreställningen om ett helt bokstavligt eller egentligt sätt att uttrycka sig måste grunda sig i 

idéen om att kunna beskriva världen på ett adekvat sätt. Ett sådant adekvat sätt skulle 

antagligen innebära att vi, användarna av språket, inte skulle behöva tolka något eftersom det 

som kommuniceras redan är där i sin rena form. En tolkning måste bli felaktig och redundant 

om vi redan har det rena och sanna framför oss. Tzvetan Todorov beskrev hur vi är nödgade 

att tolka eftersom en text eller ett yttrande i sig knappast kan vara nog för att förstå budskapet 

eller intentionerna i det som kommuniceras.
94

 Vi behöver en tillhörande situation som 

indikerar vilken betydelse som är mest rimlig. Todorov behandlar frågan kring det bokstavliga 

och menar att  

 

En bokstavlig diskurs är en diskurs som betecknar utan att frammana någonting. 

Förmodligen uppfylls inte detta kriterium av någon text […] Faktum är att även det 

mest bokstavliga yttrande oundvikligen frammanar en grupp av andra betydelser.
95

 

 

 När Nietzsche talar om de brukliga metaforerna, talar han inte om de vanligaste sätten att 

vara poetisk. Det han gör är att kritisera föreställningen att det man uttrycker är egentligt och 

fullständigt sanningsenligt i relation till det man beskriver – en sådan föreställning är en 

förljugen tanke, menar han. Vad han menar är att vi alltid använder oss av metaforer i vårt sätt 

att använda språket. Eller kanske mer specifikt: språket är metaforiskt i bemärkelsen att det 

inte finns ett egentligt sätt att uttrycka sig, det finns ingen egentlig korrelation mellan ordet 

och det som ordet söker beskriva. Nietzsche menar således att allt är metaforer. Precis som 

våra intryck av tillvaron inte är entydigt bestämda i förhållande till ett ting i sig, är också våra 

ord inte entydigt bestämda i förhållande till våra intryck: ”En nervretning, att börja med 

överförd till en bild! Första metaforen. Bilden åter formad till ett ljud! Andra metaforen.”
96

 

Att helt sonika fastställa allt som metaforer gör en kanske inte mycket klokare i frågan hur vi 

retoriskt kan förstå metaforen som en ingrediens i vårt meningsskapande och hur vi kan förstå 

metaforen i förhållande till nytänkande, mänskligt resonerande och vetenskaplig utveckling.  
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Nietzsche ger oss dock ett par viktiga poänger.  

Dels gör han det klart att språket och vårt sätt att använda det i förhållande till verkligheten 

är en mänsklig aktivitet – allt vad vi förstår om tillvaron är genom oss själva, och allt vad vi 

säger om tillvaron är genom oss själva. Alla sätt vi talar om tillvaron, även de mest objektiva 

och grundläggande, har en godtycklig grund och är därför inte mer sanna än de mest 

uppenbart metaforiska sätten att beskriva verkligheten.  

Dels beskriver han hur man kan förstå språket ur ett auktoritärt perspektiv. Att tala sanning 

genom de brukliga metaforerna innebär att det finns en auktoritär struktur i språket som vi 

måste förhålla oss till för att förstås som sanningssägare eller helt enkelt som rimliga. 

Nietzsche skriver:  

 

Men i detta begreppens tärningsspel betyder ”sanning” att använda varje tärning så som 

den är betecknad, att noggrant räkna dess prickar, bilda rätta rubriker och aldrig bryta 

mot kastordningen och mot rangklassernas hierarki.
97

 

 

”De brukliga metaforerna” är alltså de sätt vilka vi förstår som de mest adekvata att uttrycka 

något i en specifik situation. När McCloskey ”översätter” den vetenskapliga artikeln, så gör 

hon det till icke-brukliga metaforer i relation till en vetenskaplig kontext, kan man säga. 

Meningsstrukturer och argumentationsmönster fungerar även på begreppsmässigt plan. Dessa 

två poänger är med andra ord av hög retorisk relevans, då det, för det första, har att göra med 

människan som referenspunkt för tillvaron, och, för det andra, har att göra med hur vi 

språkligt producerar och reproducerar mening i tillvaron.  

 Hur kan vi då förstå meningsskapandet genom metaforer? Metafor betyder i sin grekiska 

form (metafora) förflyttning eller förändring. Som språklig företeelse innebär det helt enkelt 

att något förflyttas till en domän som inte är den ursprungliga. Man skulle kunna säga att det 

är ett ord som förflyttas, men det är nog mer korrekt att säga att det är en betydelse eller ett 

betydelsemönster som förflyttas. Eftersom vi ser och tolkar tillvaron utifrån våra 

förutsättningar, och sedan pratar om den utifrån våra förutsättningar och de språkliga 

begränsningarna, så är det alltid utifrån ett visst perspektiv som vi beskriver tillvaron. Man 

kan naturligtvis vara mer eller mindre medveten om det perspektiv man ger uttryck för, men 

eftersom vi aldrig kan ge en sann och med verkligheten korrelerande beskrivning av tillvaron 

genom språket, innebär det att det alltid är alternativa beskrivningar av verkligheten vi gör. 
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Oavsett hur noggrann och detaljerad man än är, så går det alltid att lägga till en ytterligare 

aspekt av ett fenomen, menar Gärdenfors.
98

  

Metaforen tillåter därmed ett slags perspektivbyte, där ett begrepps betydelser och 

tillhörande associationer förflyttas till ett annat område – en sorts jämförelse eller liknelse. Ett 

exempel från vetenskapshistorien är hur elektriciteten kan förstås. Gärdenfors beskriver det 

som följer: 

 

Elektricitet är något man inte kan se – man ser, hör eller känner bara effekterna av den. 

Hur skall man då kunna förstå vad elektricitet är? En metafor säger att elektricitet är 

som vatten som flödar genom ett vattenledningssystem. Kablarna för strömmen är som 

rören för vattnet. Elektricitetens spänning, som mäts i volt, svarar mot vattentrycket, 

och dess flödesmängd, som mäts i ampere, svarar mot vattnets flöde. Själva 

ordet ”ström” som vi använder för att tala om elektricitet är en användning av 

metaforen.
99

 

 

Nuförtiden tänker vi knappast på den elektriska strömmen som en metafor, utan det är vad 

man kan kalla en död metafor – en metafor som inte betraktas som en metafor längre.  

Vad vi alltjämt kan se är att metaforen i någon mån grundar sig i människans 

fantasiförmåga och hennes förmåga att resonera och se sambandsmönster. Vi kan exempelvis 

höra att någon är en ”solstråle”. Antagligen är det då inte fråga om någon som kan springa i 

ljusets hastighet, som inte har någon massa, eller som på något sätt har en våglängd, trots att 

dessa skulle vara väldigt tydliga karakteristika för en solstråle. Istället ser vi andra mönster 

och meningsstrukturer i uttrycket. Att någon exempelvis ofta är uppåt, alltså glad, har ett 

härligt leende – ett leende som lyser upp omgivningen – eller är allmänt trevlig och sprider 

värme (glädje). Vi kan också undersöka begreppet sol-”stråle” mer självständigt och se att det 

säger något om hur vi förstår ljus och solljus. Exempelvis att det är något som i smala linjer, 

ungefär som pilar, färdas från sin källa. Detta behöver givetvis inte innebära att vi förstår ljus 

och solljus felaktigt, precis som det inte nödvändigtvis är felaktigt att förstå elektricitet 

som ”ström”. Vad det innebär är att det hjälper oss att förstå fenomenet ur ett visst perspektiv, 

men antagligen inte ur ett helomfattande och adekvat sätt. Begreppet ”solstråle” hjälper oss 

inte lika väl med att förstå att ljus ”breder ut sig” exempelvis.  

Låt oss återgå till solstråle-metaforen som riktats till en person. Solstrålar tycks helt 

uppenbarligen innebära något positivt, och det är den positiva innebörden som förflyttas och 

som vi ser samband med till personen som ”är” en solstråle (låt oss minnas vårt driv till att 
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alltid söka samband). Men dessa förklaringar till ”solstråle” tycks vara något metaforiska 

också. För vi kan inte gärna tolka det bokstavligt att personen är ”uppåt”, att leendet ”lyser 

upp tillvaron” eller att personen är ett slags element som ”sprider värme”. Vad vi kan se är att 

solstråle-metaforen består av ytterligare metaforiska tankemönster eller tankebanor vilka vi 

förstår olika begrepp eller företeelser utifrån. Med andra ord, solstråle-metaforen säger inte 

endast något om den person som vi refererar till, den säger också något om den förståelse vi 

har om tillvaron i kraft av att vi ser samband mellan exempelvis värme och trevlighet, ljus och 

godhet, och riktningar och humör. Metaforiska tankemönster eller tankebanor som dessa är 

något som George Lakoff och Mark Johnson intresserar sig för och vilka vi skall gå närmre 

inpå i nästkommande avsnitt. 

 

5.1 Lakoff och Johnson – metaforiska tankebanor 

En central tanke i Lakoffs och Johnsons bok Metaphors we live by är att metaforer är något 

som vi använder oss av nästan hela tiden. Språket är fullt av metaforer vilka ingår i så kallade 

konceptuella system vilka hela vår tillvaro är genomsyrad av, menar de.
100

 Vi talar 

exempelvis om argumentation som om det vore krig, och om tid som om det vore pengar.
101

 

De konceptuella systemen är till sin natur metaforiska och de formar oss i både tal, tanke och 

handling. När de talar om metaforiska konceptuella system är det således inte tal om enskilda 

konstlade ord som man väljer att använda eller att inte använda. Istället handlar det om hur vi 

genom metaforiska tankebanor eller processer uppfattar, förstår och talar om världen – oftast 

omedvetet eller utan reflektion.
102

 Ställer vi oss jakande till deras beskrivning måste således 

metaforen vara en given del av hur vi förstår tillvaron och ger den mening och därigenom en 

relevant aspekt av det mänskliga resonerandet, nytänkandet och den vetenskapliga 

utvecklingen.  

 En viktig poäng i deras beskrivning av de metaforiska koncepten är att det inte endast 

handlar om hur vi talar om något, utan att metaforiska tankebanor strukturerar vårt sätt att 

tänka, förstå och handla. När vi talar om argumentation som om det vore krig, eller om tid 

som om det vore pengar, handlar det således om hur vi strukturerar upp vårt sätt att förstå 

argumentation och tid. Vi kan attackera en motståndares ståndpunkt, försvara oss från 

argument, använda strategier för att kunna nå de svaga punkterna, och – såklart – vi kan 
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vinna eller förlora en argumentation.
103

 Hela vårt sätt att förstå argumentation, diskussion, 

debatt, etcetera, formas sålunda av den underliggande metaforen. De flesta tänker antagligen 

inte på detta som metaforer eftersom det är vårt allmänt vedertagna sätt att tala om dessa saker. 

När vi säger att vi försvarar oss från att bli påhoppade av argument, så menar vi just detta och 

ingenting annat. Lakoff och Johnson skriver: ”The concept is metaphorically structured, the 

activity is metaphorically structured, and, consequently, the language is metaphorically 

structured.”
104

  

 Sättet vi tänker, talar och handlar kring tid är också ett tydligt exempel på hur vi 

strukturerar begrepp i metaforiska tankebanor. Vi talar om att slösa tid, vinna tid, spara tid, 

eller så kan vi fråga oss om något är värt vår tid, eller berätta att vi har investerat tid i 

något.
105

 Dessa exempel är inte heller några vi brukar se som metaforiska uttryck, utan 

snarare det sätt som man talar om tid – det som tid är. Detta är ingenting konstigt då tid och 

pengar ofta associeras med varandra i vår västerländska kultur. Man betalar för hur länge man 

har använt något och man får betalt för hur länge man har arbetat med något. Tid är därmed 

något värdefullt för oss, något som tar slut och som vi måste hushålla med, och därigenom 

talar, tänker och handlar vi utifrån dessa förutsättningar. Dessa sätt att förstå tid är 

metaforiska, menar Lakoff och Johnson, eftersom 

 

we are using our everyday experiences with money, limited resources, and valuable 

commodities to conceptualize time. This isn’t a necessary way for human beings to 

conceptualize time; it is tied to our culture. There are cultures where time is none of 

these things.
106

 

 

 Lakoff och Johnson lyfter således fram att vårt sätt att tala kring saker och ting inte är på 

förhand givna, alltså att ett fullständigt objektivt och neutralt sätt att beskriva tillvaron inte 

finns, eller att vi inte med nödvändighet måste definiera eller förstå något på ett visst sätt. Vad 

vi gör är att tala om saker utifrån specifika perspektiv och se samband mellan olika saker och 

idéer för att nå förståelse av tillvaron. Utifrån detta är den centrala tanken att vi använder 

metaforer eller metaforiska tankebanor för att nå förståelse av vår värld och se mening i den. 

Vi förstår en idé med hjälp av en annan idé. En viktig aspekt att ta i beaktande är därför att en 

uttömmande och fullständig förståelse blir svår att nå när man förstår en sak i förhållande till 

en annan sak. Ett metaforiskt koncept hjälper oss att förstå något ur ett särskilt perspektiv 
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samtidigt som det hindrar oss från att se det ur ett annat perspektiv vilket inte är förenligt med 

de metaforiska tankebanorna.
107

 Detta kunde vi se i föregående avsnitt angående den 

elektriska strömmen och solstrålen. En tydlig aspekt som bortses i metaforen argumentation 

är krig är det möjliga sammarbetet i en argumentation där man gemensamt kan nå större 

förståelse om något. För helt klart vill man inte förlora ett krig.  

 Ytterligare en intressant aspekt av metaforer som Lakoff och Johnson tar upp är de så 

kallade ontologiska metaforerna.
108

 Dessa har att göra med hur vi förstår erfarenheter, känslor, 

idéer, etcetera som objekt, substanser eller företeelser. Genom att göra detta tillåts vi att 

hantera dessa icke-kroppsliga ting och vi kan referera till dem, mäta dem, organisera dem och 

resonera om dem.
109

 När Gärdenfors beskriver människans drift till att se orsakssamband och 

gömda mekanismer även där det inte med nödvändighet finns några samband, så ger han 

exemplet att det betraktas som ”tur” att vinna på lotteri.
110

 Detta är ett exempel på en 

ontologisk metafor. Tur i sig är ingenting som finns, utan lotterivinsten är fullständigt 

slumpmässig. Men genom att betrakta erfarenheten av att saker och ting tycks gå ens väg 

genom ordet ”tur”, kan vi hantera, mäta och referera till företeelsen. Lakoff och Johnson ger 

oss bland annat exemplet ”inflation” vilket kan betraktas som en ontologisk metafor av 

erfarenheten ”stigande priser”.
111

 Därigenom kan vi prata om att inflationen sänker vår 

levnadsstandard eller att inflationen är helt okontrollerbar. Lakoff och Johnson menar att 

ontologiska metaforer är nödvändiga för att vi skall kunna hantera våra erfarenheter på ett 

rationellt sätt.
112

 

 Ett par vanliga former av de ontologiska metaforerna är personifiering och metonymi.
113

 

Vi kan höra om hur en teori förklarar något eller säger hur något är. Något icke-mänskligt 

görs mänskligt genom att teorin i det här fallet ges mänskliga egenskaper såsom att kunna 

berätta hur något ligger till. I strikt mening förklarar teorin givetvis ingenting, utan är snarare 

tankar, idéer eller observationer som någon – en människa – har dokumenterat, gissningsvis 

utifrån tidigare teorier och metoder som andra människor har formulerat.  

 Metonymi betyder på grekiska ungefär ”namnbyte”, och innebär att ett uttryck byts till ett 

annat som ofta ”ligger i närheten” av det ursprungliga uttrycket. Vi kan exempelvis höra om 
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att Sverige gick vidare (eller kanske oftare inte gick vidare) i fotbolls-VM, fastän det 

naturligtvis inte är fråga om att ”Sverige” gick vidare, utan såklart personerna i Sveriges 

fotbollslandslag. Vi kan också höra om hur Vita huset beordrade något, eller att 

vetenskapsrådet beslutade något. Varken Vita huset eller vetenskapsrådet kan besluta något, 

utan det är människor som finns och verkar inom dessa organisationer som tar beslut. 

Metonymin kan därför vara effektiv som ett sätt att dölja eller synliggöra en aktör. Säger vi att 

Vita huset beslutade att attackera så kanske vi döljer presidentens beslut eller handling 

(handlingen blir då avpersonifierad), medan om vi säger att presidenten attackerade så 

synliggör vi presidenten samtidigt som vi döljer andra aktörer, eftersom det antagligen inte 

var presidenten i sig som attackerade något (handlingen blir då personifierad).
114

 

 Metonymin kan därmed både personifiera och avpersonifiera något, medan personifiering 

gör att en erfarenhet, känsla eller idé, etcetera inte bara objektifieras, utan dessutom får en 

mänsklig karaktär. Något icke-mänskligt förstås i termer av mänskliga egenskaper.
115

 Jag vill 

påstå att personifieringen också gör att det som personifieras kopplas bort från människan 

eller det mänskliga. När vi får det förklarat att en teori förklarar något så kopplas den 

mänskliga faktorn bort från teorin och antyder att teorin verkar oavhängigt människan. Detta 

kan tänkas ha inflytande på en så kallad myt om objektivitet, vilken innebär att vetenskapliga 

teorier och metoder fungerar oberoende av människan som endast får ta del av dess resultat. 

Om språket antyder att teorier och förklaringsmodeller av verkligheten är något som agerar på 

eget bevåg och utan mänsklig inblandning, är det inte osannolikt att dessa metaforiska 

koncept formar oss i vår föreställning att det är på det viset. Vi kan därför se att metaforerna 

både hjälper och begränsar oss i vår förståelse av tillvaron och vad som är verkligt och riktigt. 

Lakoff och Johnsson skriver:  

 

What is real for an individual as a member of a culture is a product both of his social 

reality and of the way in which that shapes his experience of the physical world. Since 

much of our social reality is understood in metaphorical terms, and since our conception 

of the physical world is partly metaphorical, metaphor plays a significant role in 

determining what is real for us.
116

 

 

Utifrån Lakoffs och Johnsons metaforteori kan vi se att det mänskliga resonerandet, 

nytänkandet och den vetenskapliga utvecklingen formas ur vårt sätt att betrakta och förstå 
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tillvaron genom vårt språk. Metaforen har därigenom en given del i vårt sätt att betrakta och 

förstå tillvaron samt hur den ger oss och vi ger den mening. 

 

6 En föränderlig kunskap 

Redan i början av uppsatsen kunde vi konstatera att den vetenskapliga praktiken till stor del 

baseras på regler för hur vetenskaplig praktik skall gå till och beskrivningar av vad vetenskap 

är. Detta innebär att vetenskaperna formar sig enligt det som Kuhn kallade normalvetenskap 

tills en anomali uppstår och man får anledning att tänka om och revidera de tidigare 

etablerade sanningarna. Vid en sådan förnyelse kan en så kallad vetenskaplig revolution 

komma till skott och förändra den vetenskapliga förståelsen och praktiken i grunden – ett 

paradigmskifte – om det visar sig att anomalin och dess efterföljande forskning leder till 

meningsfulla och användbara förståelser av tillvaron. Även om inte alla håller med Kuhn i 

helheten och detaljerna, så måste ändå den underliggande förståelsen av vetenskap som han 

presenterar godkännas (vilken inte är särskilt radikal i sig): vetenskap bedrivs enligt regler och 

konventioner för vad som anses rätt och riktigt, men har och kommer att stegvis förändras när 

de tidigare förklaringsmodellerna av verkligheten inte stämmer överens med den nya 

förståelsen av densamma. Vetenskaperna förändras och kunskapen måste därmed vara 

föränderlig.  

 I den här uppsatsen, som är vetenskapsteoretisk, där jag vill undersöka hur vi kan förstå det 

nya i en vetenskaplig diskurs samt retorikens funktion och potential inom vetenskaperna och 

för vår förståelse av tillvaron, är det viktigt att redogöra för vilken kunskapssyn som måste 

eller bör ligga till grund för att en sådan studie skall vara lyckad och övertygande. Att 

vetenskaperna förändras är givet – detta går att se med enkel observation. Detta kan därför 

inte vara en särskilt betydelsefull tvistepunkt.  

Där meningarna går isär är snarare i frågan hur kunskap och vetenskap skall förstås i 

relation till oss människor. Alltså, å ena sidan är kunskap och vetenskap något som neutralt 

ges till oss från naturen i ett sanningssökande (vi har bara inte löst pusslet än), eller, å andra 

sidan är kunskap och vetenskap något som produceras av oss då någon absolut validering av 

en absolut sanning inte går att nå. Detta innebär på intet sätt att dessa två förhållningssätt till 

kunskap och vetande är de enda som finns, men de kan ses som två ytterligheter i frågan.  

I mitt arbete hittills, där mänskligt resonerande och nytänkande har stått i fokus för en 

vetenskaplig utveckling, har jag varit noga med att argumentera för att människan har en 

given roll i både producerandet och utövandet av vetenskaperna. Inte bara nytänkande är 
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beroende av oss utan också tänkande i sig – uppenbarligen – där vår kropp hela tiden söker 

göra tillvaron förståelig. Vad jag också har varit noga med att argumentera för är att ett 

mänskligt producerande av kunskap och vetande inte görs avsides en verklighet – det är ju 

hela tiden den vi söker förstå. Däremot söker vi förstå den och göra mening av den genom oss 

själva och genom de förutsättningar vi har att göra det. Genom hela uppsatsen har jag utifrån 

olika retoriska aspekter redogjort för varför och hur det mänskliga vetandet är mänskligt och 

formas utifrån oss. Vad jag vill göra nu är att redogöra för vad det innebär att mänsklig 

kunskap och vetande är just mänsklig, samt hur det kommer sig att retoriken kom att bli en 

viktig disciplin som kan förespråka en annan väg än antingen realism eller relativism.  

 

6.1 Retoriken och den doxologiska kunskapssynen 

När retoriken växte fram i Aten var det emellertid relativismen som var en stor kritik mot 

ämnet. De personer som använde och lärde ut det retoriska kunnandet (techne)
117

 kallades 

sofister och de avfärdade anspråk på en absolut kunskap. Istället menade de att doxa – åsikter 

och värderingar – var relevanta aspekter att ta hänsyn till för att nå rätta eller goda 

handlingar.
118

 Protagoras gav bland annat upphov till den så kallade antilogiken, vilken 

innebar att metoden för att lösa diskussioner eller andra argumentativa problem, var att 

undersöka båda (eller flera) sidor av tvistefrågan.
119

 Detta skulle ske utan objektiva anspråk 

på att på förhand bestämma vad som är rätt och riktig. Genom att göra detta skulle man 

komma fram till vad som ansågs rätt eller rimligt i den specifika frågan och den specifika 

situationen, eftersom en absolut och generell sanning ändå är onåbar. Detta är på många sätt 

det vi idag kan betrakta som kritiskt tänkande, där vi på förhand inte har tagit ställning till 

något utan genom argument tillåts nå fram till ett beslut – man prövar sig fram.  

Detta gav dock upphov till kritik. Doxa är ingenting bestående utan kan förändras både 

över tid och från människa till människa. Att då göra anspråk på att säga något betydande om 

tillvaron och vilka de rätta eller önskvärda handlingarna är med basis på tro, åsikter och 

värderingar, ansågs av en del som förkastligt – det som är rätt idag kan vara fel imorgon.  

 En av dem som kritiserade retoriken hårt var Platon som menade att både retoriken och 

dess utövare var förkastliga i deras sätt att ignorera eller förneka sanningen.
120

 Platon 
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förmedlar kritiken i sina skrifter där Sokrates är den tongivande debattören. Den rätta vägen, 

menade Platon, var att genom filosofin nå den sanna idévärlden. Endast där går det att finna 

de eviga sanningarna, så att då genom samtal och argumentation söka övertyga om tillvarons 

världsbilder, som sofisterna gjorde, var förkastligt, menade Platon. Vad Platon därmed gjorde 

var att upprätta en distinktion mellan filosofin – den sanna och riktiga vägen – och retoriken – 

den farliga och inställsamma vägen. Men skillnaden mellan sofisternas syn på retoriken och 

Platons syn på densamma låg inte endast i att Platon såg retoriken som något farligt och 

inställsamt medan sofisterna inte gjorde det. Den centrala skillnaden befann sig i hur de båda 

förhållningssätten såg på logos – språket, förnuftet och tänkandet – och hur logos kan 

användas i kunskapssökandet. Rosengren förklarar det som följer: 

 

Motsättningen mellan den platonska och den sofistiska synen på logos skulle kanske 

kunna sammanfattas som en motsättning mellan realism och konstruktivism – för Platon 

är logos ett verktyg för att nå fram till verkligheten sådan den är i sig, för sofisterna 

skapas verkligheten genom och i logos.
121

 

 

Den underliggande skillnaden mellan de båda förhållningssätten ligger således i synen på 

kunskap och vetande, och vilken människans roll gentemot dessa är. För sofisten finner vi och 

producerar vår kunskap och meningsfullhet inför tillvaron genom och i logos, och således oss 

själva. Kunskap för Platon var ingenting som går att skapa eller producera eftersom den redan 

finns där i en sann verklighet – i idévärlden. Vad retoriken kunde skapa, menade han, var 

endast uppfattningar baserade på tro och åsikter – doxa – vilket, som vi har sett, ställer sig 

godtyckligt inför en stabil sanning. Platon skapade genom sin kritik följaktligen inte endast en 

dikotomi mellan filosofi och retorik, utan därigenom en dikotomi mellan sökandet efter den 

sanna sanningen – realism – och producerandet av den egna sanningen – relativism.  

 Det är emellertid möjligt att ta en tredje väg mellan, eller kanske snarare bortom, dessa 

ytterligheter, vilket den doxologiska kunskapssynen möjliggör. Detta är vad Rosengren gör i 

sin essä Doxologi: en essä om kunskap, där han skisserar upp doxologin som en väg som 

fjärmar sig från påståenden om det egentliga och oegentliga, och som fokuserar på kunskapen 

som just mänsklig.
122

  

Doxologins grundläggande perspektiv på kunskap och kunskaper är att den är föränderlig, 

instabil och ibland motsägelsefull.
123

 Detta är såklart inget varken nytt eller radikalt påstående 
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i sig, vilket vi kunde konstatera tidigare, då det genom enkel observation går att se att kunskap 

har förändrats genom tiden. Det doxologiska kunskapsperspektivet försöker dock ta detta 

konstaterande på allvar. Med andra ord, kunskap och vetande har som vi kan se förändrats 

genom tiderna, men vad innebär detta, varför har de gjort det, och hur kan vi konstruera en 

vetenskapsteori som på ett övertygande sätt tar hänsyn till detta? Kunskap och vetande är inte 

föränderliga i och genom sig själva, alltså enskilt i egenskap att vara kunskap och vetande. 

Istället är de föränderliga i och genom sin egenskap att vara av, till och från människan. Det är 

människans tolkning och förståelse av tillvaron som har förändrats genom tiderna, vilket 

innebär att våra begrepp och förklaringsmodeller – kunskap och vetande – har förändrats. 

Därför måste vi ta avstånd från absoluta påståenden om egentlig och oegentlig kunskap och 

vetande, eftersom en klar och tydlig distinktion dem emellan inte går att nå. Den doxologiska 

kunskapssynen måste således fungera väl med begrepp som det nya, kreativt och kritiskt 

tänkande, eftersom den inte förutsätter en stabil grund i kunskapen och vetenskapen. Eftersom 

den antar människan som grunden för kunskapen och vetandet, ger den de rätta 

förutsättningar som behövs för att förstå nytänkande och mänskligt resonerande som helt 

grundläggande byggstenar i den vetenskapliga utvecklingen. Förutsättningarna är just 

avfärdandet av egentlig och oegentlig, i bemärkelsen att det är meningslöst att tala om något 

egentligt eller oegentligt då allt vårt kunnande och vetande ändå befinner sig inom ramen för 

att vara människa. För att förstå tillvaron måste vi därför också söka förstå oss själva och det 

sätt vilket vi formar vår kunskap och vårt vetande – en medvetenhet inför människans roll 

inför sin förståelse av tillvaron. 

Det doxologiska förslaget på vad kunskap och vetande är att betrakta som kommer dock 

inte utan vissa svårigheter. Att helt bortse från egentligt och oegentligt vetande kan tyckas 

besvärligt. Sedan Platon lyckades etablera sin distinktion mellan filosofi och retorik, har detta 

perspektiv på egentligt och oegentligt blivit fastrotat i vårt sätt att beskriva och betrakta 

tillvaron. Å ena sidan är det antagligen en främmande tanke att det skulle finnas en idévärld 

med eviga sanningar, och kanske ännu mer främmande att vi skulle kunna nå denna förståelse 

av tillvaron. Å andra sidan är det inte ovanligt att det inom vetenskaperna görs anspråk på en 

absolut sanning och det tycks finnas ett sätt att tala om saker och ting som de är i sig. Allt från 

vetenskapliga konstateranden av resultat, till neutral och objektiv förmedling av nyheter och 

annan information där språket betraktas som ett neutralt och opartiskt sätt att förmedla 
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verkligheten. På Sveriges televisions hemsida kan man exempelvis läsa att de 

sänder ”program som är oberoende, opartiska och sakliga.”
124

  

Rosengren förklarar problemet som följer: ”för att alls kunna diskutera kunskapsfrågor är 

vi hänvisade till de termer, uttryckssätt och därmed begrepp som står oss till buds, men dessa 

är inte neutrala.”
125

 Att över huvud taget tala om kunskap som inte är egentlig kan uppfattas 

något besvärligt eller till och med motsägelsefullt, trots att vi kan se att kunskap har 

förändrats och därmed inte kan ha varit absolut egentlig. Detta är ett tydligt tecken på hur vi 

fortfarande är rotade i den platonska tanketraditionen, där den önskvärda vägen är en objektiv 

kunskap, i motsättning till en subjektiv falsk åsikt. I denna tanketradition så behöver dock 

dessa båda riktningar och termer – doxa och episteme – varandra för att vara meningsfulla.
126

 

Att tala om doxa innebär att begreppet omedelbart sätts i relation till episteme för att det skall 

vara begripligt, på samma sätt som ”dag” vore meningslöst utan ”natt”. Givetvis går det inte 

att helt radera dessa termer från oss, men det är inte heller doxologins syfte. Tanken är att gå 

bortom dessa begrepp och forma något annat – en doxologi – för att, åtminstone i ett försök, 

revidera den platonska distinktionen mellan episteme och doxa. 

Vad som är viktigt genom den doxologiska förståelsen av kunskap och vetande är sålunda 

meningsfullheten och användbarheten i kunskapen och vetandet. Att endast konstatera en 

kunskap eller en teori som sann eller osann är meningslöst. Newtons gravitationslagar är 

exempelvis inte helt adekvata eftersom de inte kan förklara allt det vi vet om gravitation på ett 

fullständigt meningsfullt och användbart sätt. Då är Einsteins beskrivning av gravitationen i 

den allmänna relativitetsteorin mer korrekt. Men på jorden, där gravitationen inte är särskilt 

stark, är skillnaden mellan de båda teorierna så små att Newtons gravitationslagar ändå 

tillämpas.  

Hur kan vi då tala om kunskap som varken är egentlig eller oegentlig? Jag väljer att citera 

Rosengren som förklarar syftet med doxologin och dess koppling till vetandet: 

 

Doxologins mål är alltså inte att säga att eftersom det inte finns någon Kunskap så kan 

vi inget veta. Tvärtom vet vi en massa, vi har förmågor och kunskaper och dessa skiljer 

sig från våra fantasifoster och inbillningar. Vi behöver alltså kunna skilja mellan att veta 

och att tro, mellan att gissa och att sluta sig till något, och för att kunna göra detta 

behöver vi de termer som står oss till buds. Vad doxologin säger är blott att dessa 

skillnader måste förstås som inneslutna i vår mänskliga kunskap och värld. De varken 
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har eller kan ha sin orsak, måttstock eller legitimitet någon annan stans än i en mänsklig, 

det vill säga av människor skapad, doxa.
127

 

 

 Retoriken och därigenom doxologin ger oss förutsättningar för att se människans förståelse 

och meningsskapande av tillvaron som just mänsklig, där meningsfullhet och användbarhet 

inom vårt vetande är det centrala, snarare än egentligt respektive oegentligt vetande. Härifrån 

når vi den maxim som har kommit att bli en essentiell utgångspunkt för retorikens och 

doxologins kunskapssyn: Protagoras sats, människan är alltings mått. 

 

6.2 Protagoras sats – den doxologiska utgångspunkten 

Protagoras sats är antagligen en av de första relativistiska kunskapssyner vilken grundar sig i 

människan själv som just mänsklig varelse.
128

 I sin helhet, så som den återges i Platons skrift 

Theaitetos, lyder den: ”människan är alla tings mått: för dem som är att de är, för dem som 

inte är att de inte är”.
129

 Anledningen till att den återfinns i en text av Platon är att den hör till 

ett av många fragment från den försokratiska tiden som saknar bevarade källor av författaren 

själv. Detta innebär således att satsen endast finns bevarad som citat dokumenterad av annan 

än ursprungsförfattaren själv. Texten runtomkring satsen och vilket sammanhang den var i 

kan vi därför inte säkert veta något om. Därför kan vi givetvis inte veta exakt hur man skall 

tolka Protagoras i det han säger, vilket inte heller är vad jag är ute efter. Vad vi kan göra är att 

se hur en rimlig tolkning kan vara och vad satsen kan innebära för oss idag.  

 Vad vi först och främst bör göra är att undersöka vad i satsen som kan vara föremål för 

olika tolkningar. Det som är mest uppenbart är två saker: dels vad för eller vilken människa 

det är fråga om, dels vad för eller vilket mått det är fråga om.
130

  

 En första tolkning av vilken människa det är fråga om skulle kunna vara den enskilda 

människan. Alltså att tillvaron är för mig – den enskilda människan – så som den visas för 

mig och ingen annan, medan den visas för dig så som den visas för dig och ingen annan. Detta 

skulle i sådant fall innebära att satsen talar för en solipsism. Solipsism skulle givetvis kunna 

vara en teoretiskt giltig utgångspunkt för vår tillvaro och kunskap, eftersom varje människa i 

någon mån endast kan leva utifrån sin egen perception och förståelse av tillvaron, utan 

möjlighet till att nå någon annans tolkning av tillvaron. I Theaitetos, där det diskuteras vad 
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kunskap är, spelar Protagoras sats en stor roll, och det är ungefär denna tolkning som Sokrates 

gör av satsen. Sokrates säger till Theaitetos: ”Han menar alltså ungefär så, att om varje ting 

synes mig, sådant är det för mig, och som varje ting synes dig, sådant är det i sin tur för dig. 

Och du och jag är väl människor?”
131

  Den solipsistiska tolkningen som Sokrates gör innebär 

att satsen är ett uttryck för en mer eller mindre fullkomlig relativism där sanningen och den 

rätta kunskapen bestäms utifrån varje enskild människa. Detta är uppenbarligen en förståelse 

av tillvaron som ligger långt ifrån den platonska förståelsen och tron på de eviga sanningarna.  

Jag tror inte att det är en solipsistisk läsning man bör göra av Protagoras ord, bland annat 

på grund av det faktum som Rosengren lyfter fram, att Protagoras faktiskt använde anthropos, 

som kan referera till människor i allmänhet, istället för aner som betyder man.
132

 Detta är en 

viktig invändning mot Sokrates tolkning. Det finns dock en annan viktig anledning till varför 

man bör undvika den solipsistiska tolkningen, vill jag mena. En solipsism är mer eller mindre 

helt meningslös och fruktlös, då den innebär att vi inte kan veta något tillsammans och att allt 

och inget blir kunskap. Enligt det doxologiska perspektivet på kunskap och den beskrivning 

av retoriken som jag gör i denna uppsats är det uppenbart att vi kan veta saker och att det 

finns kunskap som både är meningsfull och användbar för oss tillsammans, om inte objektivt 

så åtminstone intersubjektivt. Kunskapen kan sedan utmanas och förnyas av nya tankar och 

idéer genom resonemang, tankeexperiment och empiriska experiment. 

 Den andra tolkningen av vilken människa det är fråga om är således människan i allmänhet. 

En sådan tolkning stödjs av att Protagoras använde anthropos och inte aner, som vi precis 

kunde konstatera. Man kan givetvis fråga sig varför Sokrates eller Theaitetos, som ju helt 

uppenbarligen hade grekiskan som modersmål, valde att bortse från en sådan tolkning, och 

man kan såklart endast föreställa sig hur de med Platon samtida läsarna uppfattade texten. 

Detta, att det saknas visst intellektuellt eller alternativt motstånd i Sokrates samtalspartners, är 

dock ett genomgående tema i Platons skrifter, vill jag mena. Samtalen leder väl så gott som 

alltid dit Sokrates själv vill, oavsett hur absurd argumentationsföljden kan tyckas vara.  

 Att tolka människan som människan i allmänhet tycks för mig vara en rimlig tolkning. 

Satsen skulle i sådant fall innebära att vi – människan i allmänhet – tolkar och samtalar om 

världen i kraft av att vara människor med de begränsningar och möjligheter som det innebär 

att vara just människa. De kunskaper och vetanden vi har om tillvaron har vi i kraft av att vara 

människor och genom allt vad det innebär att vara människa. Därför blir måttet på tillvaron 

vårt eget eftersom inget ting i sig, så som tillvaron är egentligen, uppenbarar sig för oss så att 
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vi vet att det är så tillvaron är i sig och egentligen. Detta är den ståndpunkt jag har 

argumenterat för genomgående i uppsatsen. I en retorisk och doxologisk kontext blir en sådan 

tolkning givetvis mycket mer meningsfull än en solipsistisk tolkning. 

 Den andra tolkningsfrågan rör så vilket mått det är fråga om och även här verkar det finnas 

två alternativ. Det första alternativet skulle innebära att det är människan i sig som är måttet. 

Alltså att allt vad vi mäter, mäter vi utifrån vårt eget mått. Detta är inget omöjligt alternativ, 

och visst är det så att vi mäter vår tillvaro utifrån vårt eget mått. Universum är inte ofantligt 

stort i sig och en atom är inte otroligt liten i sig, utan de är detta i relation till oss själva.  

 Det andra alternativet rör istället måttet som människan använder sig av eller som hon hör 

till. I en solipsistisk tolkning av människan skulle detta innebära att måttet är de perceptioner, 

tolkningar och föreställningar som den enskilde individen har. Förstår vi dock människan som 

människan i allmänhet kan inte detta mått användas. Vad vi behöver är ett mått som kan 

användas av individen själv och samtidigt förstås och vara till för alla människor. Vilket är 

detta mått?  

 Rosengren ger ett, för mig, rimligt förslag på vilket detta mått kan vara: logos är 

människans mått.
133

 Logos har, som jag redan varit inne på något, inte något entydigt 

översättningsord i vårt språk som tar hänsyn till all den pregnans som finns i ordet. Vad det 

innebär att logos är vårt mått, är att det i kraft av att vara vår språkliga förmåga, tänkandet, 

argumentation, beräkning, redogörelse, yttrande, etcetera, är det vårt mått som vi använder för 

att göra mening av tillvaron och förstå den. Logos blir det som vi använder för att förstå och 

hantera tillvaron genom att ge form åt den. Den ”yttre” världen som är gemensam för oss alla 

finns där oberoende av oss, men blir meningsfull för oss först när vi språkligt och kognitivt 

kan hantera och referera till den – detta hjälper oss logos med. Dessutom verkar detta mått 

både på individuell nivå och på allmän nivå. Rosengren skriver: 

 

Var och en har sitt logos och likväl är logos gemensamt för alla människor. Logos är 

kanske det viktigaste bland de verktyg med vilka vi utmejslar vår natur – vår egen 

mänskliga så väl som världens – och som samtidigt utmejslar oss såsom människor. 

Genom logos namnger vi våra sensationer och perceptioner så att vi förmår erfara dem, 

tala och tänka om dem; logos är något vi föds till, lärs upp inom och formas av – och 

som vi själva omformar; logos hjälper oss att skilja lögn från sanning, ovederhäftigt 

struntprat från allvarligt syftande yttranden. Logos garanterar vår mänsklighet.
134
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 Att se logos som det mått Protagoras talar om ser jag som en god tolkning som dessutom är 

användbar i mitt eget arbete. Det innebär bland annat att kunskap och vetenskap är en social 

och argumentativ praktik. Man kan givetvis veta något på egen hand, men att utveckla en 

vetenskap och söka kunskap om något kräver att det sker socialt – din insikt eller ditt förslag 

skall vara övertygande för andra för att få genomslag. Detta innebär dels att kunskap inte är 

solipsistisk, eftersom ett eget verklighetsfrånvänt (i intersubjektiv mening) producerande av 

kunskap blir meningslöst då vad som helst är och inte är kunskap. Dels innebär det att 

kunskap inte är något objektivt som hämtas ur en egen sanning eller idévärld, vilket också 

skulle bli meningslöst, eftersom det blir en intet-fråga att söka efter den egentliga sanningen 

när vi inte kan uppfatta den som just sådan. Vad denna tolkning av Protagoras sats innebär, 

och därigenom också vad doxologin innebär, är att vi tillsammans samtalar om tillvaron och 

tillsammans skapar förståelsemodeller om den för att kunna hantera den och meningsfullt tala 

om den. Detta innebär i sin tur att det är våra mänskliga villkor som ligger till grund för att 

förnya kunskapen och vetenskaperna. Resonemang och tankeexperiment som prövar eller 

leder till nya tankar idéer skapas, godkänns och refuseras i en social och mänsklig praktik.  

När vetenskapliga argument läggs fram och godkänns, så blir de inte godkända och 

trovärdiga genom och i sig själva. Nytänkande, mänskligt resonerande och vetenskaplig 

utveckling sker genom och i människan i kraft av att vi har logos och att vi är och fungerar 

inom logos. McCloskey talar också om kunskap som en social företeelse och exemplifierar 

genom den artikel hon ”översätter” (sida 37). Hon skriver att ”persuasive knowledge is social. 

It is a social event that Muth’s arguments came to be credible. The arguments were not 

written in the heavens or, as Descartes imagined, in the soul of the selfregarding man.”
135

 

Människan har i kraft av att vara en samtalande och argumenterande varelse en central roll i 

det vetenskapliga nytänkandet, det mänskliga resonerandet och den vetenskapliga 

förändringen. 

 

7 Avslutande ord – nytänkande inom vetenskaperna 

I den här uppsatsen har jag sökt visa hur vi genom retorikvetenskapen kan förstå nytänkande, 

mänskligt resonerande och vetenskaplig utveckling. Idéen och tanken om det nya har varit i 

fokus där jag har undersökt förutsättningarna och möjligheterna till nytänkande inom 

vetenskaperna med den retoriska utgångspunkten människans förutsättningar och möjligheter.  

Nytänkande och vetenskaplig utveckling är hela tiden beroende av människan i kraft av att det 
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är människan som tänker nytt och som utvecklar vetenskaperna. Detta kan, som jag har 

påpekat, givetvis uppfattas som en självklarhet, men det är en viktig poäng att göra sig 

påmind om för att undvika att hamna i en platonsk myt om den sanna objektiviteten. 

Möjligheten att nå nya tankar och idéer är inget givet, som nås genom att neutralt observera 

tillvaron för att sedan neutralt dokumentera ned observationerna, utan denna möjlighet är 

beroende av de förutsättningar och begränsningar som vi människor har att tänka, förstå och 

tolka – hur vi resonerar om tillvaron. Samtidigt begränsas denna möjlighet till nytänkande 

genom de rådande paradigmen och synen på vad som är rätt och riktigt för tiden. Jag beskrev 

det i inledningen som en vetenskaplig spänning eller dualism, där vi å ena sidan har en 

längtan att nå nya insikter och göra det som ingen annan har gjort förut, men å andra sidan 

hela tiden begränsas att radikalt göra förändring eller nå nya tankar och idéer genom de 

vetenskapliga rummens regler och riktlinjer. Det finns regler och riktlinjer för vad 

vetenskaplig teori och praktik är, och dessa är nödvändigtvis inte formade för en ny vetenskap, 

utan sannolikt formade för den rådande förståelsen av tillvaron. Kuhn talade om 

normalvetenskap där forskaren löser pussel enligt de mallar och problem som redan finns. Att 

finna nya revolutionerande idéer och upptäckter är inget som hör normalvetenskapen till, utan 

uppstår istället när något plötsligt avviker från de rådande paradigmen. Detta är inte av ondo i 

sig, eftersom det krävs en sorts fast struktur i en vetenskaplig praktik för att undvika en 

okontrollerbar vetenskapspraktik där allt och inget är accepterat som vetenskap. Däremot är 

det nödvändigt att kunna nå vidare och inte helt fastna i den rotade situationen. Därför behövs 

det ett nytänkande, en kreativitet och ett kritiskt tänkande som kan rubba den fastrotade 

strukturen och möjliggöra vetenskaplig utveckling och nya förståelser av tillvaron.  

 Min ambition i denna uppsats har varit att visa att en viktig del i att nå en sådan utveckling 

och förändring som kan rubba fastrotade strukturer för vetenskaplig teori och praktik, är att 

det behövs en förståelse och medvetenhet inför problematiken kring det nya och inför både 

vetenskapens förutsättningar och människans förutsättningar till tänkande och förståelse. En 

viktig del i vetenskapen och förståelsen av tillvaron måste därför vara att inte endast drivas av 

ett sökande efter det nya, utan att dessutom skapa sig en medvetenhet kring vad ett sökande 

efter vetande och förståelse innebär, och vilken roll och vilka förutsättningar människan har i 

denna process. Jag argumenterar därför genomgående i uppsatsen om att en retorisk 

medvetenhet inför tillvaron är av stor vikt.  

En retorisk medvetenhet grundar sig först och främst i en doxologisk syn på tillvaron och 

kunskap, vilket innebär att människan har en fundamental roll i skapandet av kunskap och 

vetande. Detta innebär att all den kunskap och allt vetande vi har är just mänsklig kunskap 
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och mänskligt vetande, i bemärkelsen att all förståelse vi har om tillvaron alltid går genom oss 

själva, och är till, av och från människan. Det sätt med vilket vi kan göra tillvaron meningsfull 

är genom vår språkliga och tänkande förmåga, att vi kan samtala, argumentera och resonera – 

logos. Vi kunde från Gärdenfors se att vårt sätt att tänka och resonera om tillvaron hela tiden 

grundar sig i en vilja att söka mening och orsakssamband, att söka mönster i tillvaron. Även 

vår intuitiva förmåga att sluta oss till hur saker och ting föreligger är något som inte är 

oberoende av oss själva. Verkligheten finns där för oss alla, men det är först när vi genom 

språket och tanken kan hantera den och referera till den som den också blir meningsfull för 

oss. Genom Castoriadis skapande ur intet-begrepp fick vi möjligheten att förstå vårt sätt att 

skapa meningsfulla former till verkligheten som ett sätt att faktiskt skapa genuint nytt. 

Fallrörelser fungerar likadant nu som de alltid har gjort, men genom att skapa förståelse för 

vad det innebär och ge form åt exempelvis hastighetsförändringen – acceleration – så skapas 

ny förståelse och nya idéer för hur vi kan förstå tillvaron.  

Kunskap och vetenskap måste vara en social och argumentativ praktik, eftersom vi 

tillsammans skapar förståelse om tillvaron och för att nå utbredning av våra förståelser måste 

vi kommunicera med intentioner – med andra ord, övertyga. Sätten vi argumenterar på kan 

därför sägas vara uppbyggda kring meningsskapande processer eller argumentationsmönster 

för vad vi anser vara rätt, riktigt och rimligt. En retorisk medvetenhet innebär därför att vi kan 

förstå dessa argumentativa mönster och vilken annan kommunikation som helst som har 

inverkan på oss retoriskt. En viktig poäng är att också den vetenskapliga kommunikationen 

går att förstås genom retoriken. De rådande reglerna och riktlinjerna för hur vetenskap skall 

praktiseras och dokumenteras är många gånger nödvändiga att följa, inte bara för att dessa i 

någon mån anger på vilket sätt vi förstår något, utan också för att man skall tas på allvar och 

andra skall lyssna och kunna övertygas. Detta är också vad McCloskey talar om, när hon 

förklarar hur retoriken präglar hela vårt sätt att använda språket – vi är alla retoriska.
136

 

Genom hela uppsatsen har jag därför argumenterat för en retorisk medvetenhet, då vi 

antagligen har en större möjlighet att undersöka, förstå och utmana gällande 

argumentationsmönster och andra försanthållanden om vi har en djupare förståelse för vad vi 

argumenterar för, hur vi gör det och varför vi gör det.  

För att nå en retorisk medvetenhet och för att kunna nå en retorikvetenskaplig förståelse av 

nytänkande, mänskligt resonerande och vetenskaplig utveckling har jag i uppsatsen valt att 

uppmärksamma de tre retoriska begreppen eller verktygen inventio, topos och metafor. Dessa 
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hjälper oss på olika sätt men kan alla fungera för att se hur vi använder språk och tanke i vårt 

meningsskapande och vår förståelse av tillvaron. 

Inventio fungerar som ett sätt att skapa sig en förståelse för situationen som föreligger och 

kartlägga den. I Einsteins arbete med den speciella relativitetsteorin, när han noggrant 

analyserade situationen samt de argument och resonemang som låg till grund för problemet 

han försökte lösa, menar jag att han arbetade utifrån en process som kan relateras till inventio. 

Där fick han anledning att på allvar utvärdera och ifrågasätta starkt rotade försanthållanden 

som vi intuitivt uppfattade som korrekta. Detta gjorde han bland annat genom 

tankeexperiment, med vars hjälp han kunde konkretisera problem och undersöka resonemang 

och dess följder. Teorierna som han arbetade med tycktes vara korrekta, men vad visste vi – 

egentligen – om det starkaste förgivettagandet i resonemanget – den om rum och tid? Nya 

begrepp och förståelser om rum och tid fick därmed se dagens ljus. En lärdom från Einsteins 

arbete med det som kom att bli speciella relativitetsteorin är att för att tänka nytt eller kreativt 

krävs inte bara att fundera på det nya i sig. En viktig del för att nå ny förståelse i något kan 

vara att processa de redan etablerade argumenten och försanthållandena.  

Topos fungerar som platser eller utgångspunkter för argument. Det kan röra sig om att i en 

kreativ eller kritisk process söka nya uppslag, exempelvis hur ett ämne eller sakförhållande 

förhåller sig till topos som motsatser, definitioner eller orsaker. Alltså hur skulle motsatsen 

till ett förslag fungera eller innebära, vad har begreppen i resonemanget för definitioner, och 

vad finns det för orsaker som leder fram till resonemanget och vilka orsaker leder det vidare? 

Krauss undersöker i sin bok A universe from nothing bland annat begreppet ”ingenting” ur ett, 

vad man kan förstå det som, topiskt perspektiv, där han frågar sig vad man kan mena 

med ”ingenting”.
137

 Frågan om ”ingenting” är både spännande, intrikat och provocerande, och 

vi har redan varit inne på den något i avsnittet om Castoriadis och creatio ex nihilo. Krauss 

beskriver, väldigt kort sammanfattat, olika ”ingenting” som 1) tomrum, 2) varken rum eller 

tid, och 3) varken rum, tid, eller de fysiska lagarna. Att undersöka begrepp på det här sättet 

kan väcka både frågor och svar, men vad som definitivt sker är en undersökning för hur man 

meningsfullt kan tala och använda olika begrepp. 

Men topos kan också vara underliggande som oreflekterat används i olika situationer. Det 

kan i vetenskapliga diskurser handla om topos som objektivitet eller vetenskapligt skrivande, 

som formar hur exempelvis en text och dess resonemang ser ut. För att bli accepterad i det 

vetenskapliga sammanhanget och därigenom öka chansen att bli tagen på allvar och övertyga, 

                                                           
137

 Krauss, Lawrence M. (2012: 58, 141-180). A universe from nothing: why there is something rather than 

nothing. New York: Free Press 



63 
 

är det viktigt att formulera sig och bete sig som man förväntas att göra. Topos blir därför ett 

sätt att undersöka och göra sig medveten om sådana underliggande topos, samt som ett sätt att 

undersöka och söka nya möjliga utgångspunkter i ett resonemang.  

Metafor-teorierna jag har valt att beröra i uppsatsen hjälper oss att se hur det saknas 

nödvändiga och givna förhållanden mellan ett begrepp och det som betecknas. Nietzsche 

beskrev hur sinnesintrycket i sig kan förstås som en metafor eftersom det saknas ett givet 

förhållande mellan verkligheten och det som vi uppfattar som verkligheten. Detta kan vi 

relatera till det som Gärdenfors beskriver som simulatorer som hjälper oss att konstruera 

förståelser av tillvaron som är meningsfulla för oss. Eftersom en nödvändig och objektiv 

relation saknas mellan beteckningen och det betecknade kan vi förstå metaforen som ett 

hjälpmedel för oss att beskriva något ur ett visst perspektiv. Detta innebär att vi ser något ur 

ett specifikt perspektiv och därigenom ser specifika samband och mönster mellan olika saker 

och idéer, medan andra perspektiv uteblir. Vårt sätt att använda språket sätter således spår i 

oss, och Lakoff och Johnson talar om metaforiska konceptuella system som formar oss i både 

tal, tanke och handling. De metaforiska koncepten formar oss att förstå något ur ett särskilt 

perspektiv samtidigt som det hindrar oss från att förstå saken i fråga ur ett annat perspektiv 

som inte är förenligt med den underliggande metaforen. Exempelvis hur vi ser på 

argumentation som krig, eller hur vi genom ontologiska metaforer personifierar eller 

avhumaniserar och objektifierar teorier eller andra abstrakta ting, så att vi kan referera till dem, 

hantera dem och resonera om dem – exempelvis teorin förklarade. Metaforerna hjälper oss 

uppenbarligen att förstå tillvaron och genom att undersöka eller kreativt söka nya begrepp och 

metaforer om något skapa sig ny förståelse av saken i fråga. Men vi kan också se att 

metaforerna begränsar oss i förståelsen av tillvaron, av vad som är verkligt och riktigt, genom 

att begränsa oss till att förstå saker och ting ur specifika perspektiv.  

Vad jag sökt visa genom hela uppsatsen är att vårt sätt att tolka, tala och resonera om 

tillvaron både är formade utifrån oss som människor – våra egenskaper och begränsningar – 

och utifrån de regler, riktlinjer och överenskommelser, som visserligen är skapade av 

människan, men som många gånger oreflekterat eller omedvetet används. Michael Billig visar 

bland annat detta när han liknar ett argumenterande samtal med ett spel. Han menar att för att 

kunna samtala över huvud taget, oavsett om vi håller med varandra eller ej, så måste vi 

acceptera och godkänna de regler och överenskommelser som finns. Han skriver:  

 

In order for two people to argue a point, they must agree upon far more than they 

disagree about. For instance, they must agree upon a common language, upon 
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conventions for taking turns in speech, upon the meaning of gestures and so on. 

Therefore, an argument, like a game, depends on a wide area of agreement in order for 

the disagreement to be aired. In this important respect, the critic might conclude, an 

argument resembles a game.
138

 

 

Båda parter i en argumenterande konversation måste således finna någon sorts mening i 

konversationen. Språket och samtalet i sig har ingen övertygande styrka, utan det är genom 

överenskommelserna, när spelets regler tas till hänsyn, som kommunikationen kan uppfattas 

giltig, meningsfull och övertygande. Därför argumenterar jag för att en retorisk medvetenhet 

är av övergripande betydelse, för att söka förstå de sätt som vi tolkar, talar och resonerar om 

tillvaron. Förstår vi vad vi argumenterar för samt på vilket sätt och varför vi gör detta, så torde 

vi ha större möjlighet att undersöka och utmana gällande underliggande 

argumentationsmönster, meningsstrukturer, och söka möjliggöra nya tankebanor och nya 

idéer. 

 Frågorna vi ställer i vår kunskapsjakt låter sig endast ställas och svaras på utifrån oss som 

människor och hur vi har ställt frågorna i vår metod. Varken rationaliteten eller den sanna 

vetenskapen låter sig alltså bestämmas i kraft av sig själv, så som ett oberoende platonskt 

logos vilande på ett metafysiskt sanningsfundament. Vad retoriken kan åstadkomma är en 

medvetenhet kring detta, att söka blottlägga de villkor som vi förstår vår tillvaro utifrån och 

ger den mening samt hur och på vilka villkor vi kommunicerar med varandra. 

Retorikvetenskapen kan ge oss hjälpmedel att se att underliggande argumentativa strukturer 

och andra försanthållanden reglerar eller formar det sätt på vilket vi tänker och funderar i 

olika frågor och därigenom hur desamma kan reglera och forma den vetenskapliga praktiken. 

Eftersom retoriken har att göra med vårt mänskliga meningsskapande, vårt sätt att förstå och 

tolka omgivningen, blir den ett essentiellt ämne för vårt varande och vår förståelse av tillvaron. 

Vi är alla retoriska och genom retoriken kan vi förstå att så är fallet. 
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